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A TERVEZÉS FOLYAMATA  
A Váterv Konzorcium (Váterv95 Kft és a Mezey Mérnöki Iroda) 2006-ban kötött szerződést Ete, 
Császár és Vérteskethely településrendezési terveinek elkészítésére a községek 
önkormányzataitól. A tervezési feladat az „Épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 
1997. évi LXXVIII,. majd az azt módosító 1999. évi CXV. törvények (továbbiakban Étv) és az 1998. 
évi „Országos Településrendezési és Építési Követelmények” (továbbiakban OTÉK) előírásai 
szerint a községek településrendezési terveinek (településszerkezeti terv, szabályozási terv, a 
helyi építési szabályzat) és ezeket megalapozó településfejlesztési koncepciónak elkészítése. 

A tervezés első fázisaként előkészítő munkák és a településfejlesztési koncepciók készültek el. 

A településfejlesztési koncepciót a község képviselőtestülete határozattal elfogadta. Ez alapján 
folytatódott a tervezési munka, és készült el a jelen, második fázisban a településszerkezeti terv, a 
szabályozási terv és a helyi építési szabályzat egyeztetési dokumentációja. 

Az egyeztetési dokumentáció a jogszabályoknak megfelelően a véleményező hatóságoknak 
kiküldésre került. A beérkezett hatósági vélemények megvitatására ill. egyeztetésére az 
önkormányzat egyeztető tárgyalást hívott össze 2007. április 3-ra. (E dokumentáció végén mind az 
írásban megküldött hatósági vélemények, mind az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 
megtalálható.) 

Az elfogadott észrevételek alapján állt elő a tervi átvezetésekkel átdolgozott jelenlegi: 
jóváhagyandó dokumentáció. E tervet az önkormányzati testület elé kell bocsátani, a 
településszerkezeti tervet határozatként, a szabályozási tervet és építési szabályrendeletet 
önkormányzati rendeletként kell jóváhagyni. Végül a jóváhagyott terveket, ill. azok kivonatát a 
polgármesternek meg kell küldenie a véleményezésben részt vett államigazgatási szerveknek és 
az Országos Dokumentációs Központnak. 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS CÉLJA, FELADATA 
Az Étv 7-8. §-a rögzíti a célokat és feladatokat. A 8. §-ra külön felhívjuk a figyelmet, mert azok 
olyan elvi iránymutatást adnak, melyek figyelembevétele elengedhetetlen. 

„8. § A településrendezés során biztosítani kell a területeknek a közérdeknek megfelelő 
felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos 
alakítását, értékeinek védelmét, figyelembe véve: 

a) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános 
követelményeit, 

b) a népesség demográfiai fejlődését, a lakosság lakásszükségletét, 
c) a lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az 

idősek, a korlátozott képességűek igényeire, az oktatás, a sport, a szabadidő és az 
üdülés, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak működési feltételeinek 
lehetőségeire, 

d) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az 
építészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes 
építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás 
védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne 
akadályozza, 

e) a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának 
összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág 
védelmére, 

f) a lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek 
megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és az 
erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, az ellátás, különösképpen az 
energia- és a vízellátás, a hulladékeltávolítás és elhelyezés, a szennyvízelhelyezés és -
kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 

g) a honvédelem és a polgári védelem érdekeit, 
h) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 
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i) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és 
védelmét”. 

A „fenntartható fejlődés” elvének érvényesítése érdekében további tervezési követelményeket 
javasoljuk érvényesíteni: 

Különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a természetes vizek védelme, az ár- 
és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás érdekében: 

a) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értékét növelni kell legalább az igénybevett terület eredeti 
aktivitás értékének 10%-kal növelt értékének megfelelő mértékben  

b) a települések beépítésre szánt területét csak olyan területfelhasználás céljára ajánlatos 
növelni, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt és igénybevett területén belül 
nincs tartalékterület, ide értve a beépítetlen telkeket is; 
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1.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  
 
1.1.1 A TELEPÜLÉSSZERKEZTI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATTERVEZET 

 
VÉRTESKETHELY község Önkormányzata Képviselő –testületének …………. sz. határozata  

a településszerkezeti terv jóváhagyásáról 
 
Vérteskethely község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. Tv. 7.§. (3) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 
Az előterjesztéshez csatolt településszerkezeti tervlapot és a településszerkezeti terv leírását 
jóváhagyja 
Utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontja szerint jóváhagyott tervet és leírást küldje meg 
a véleményezésben részt vevőknek, továbbá a Központi Dokumentációs Tervtárnak. 

 
Határidő: 2007 ……. 
 
Felelős . ………………jegyző 
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1.1.2 A TELEPÜLÉSSZERKEZTI TERV LEÍRÁSA 
1.1.2.1 A településszerkezeti terv fő alapelvei: 

• biztosítsa a fejlesztési koncepcióban jóváhagyott fejlesztések területigényét, a település jó 
működését és gazdaságának élénkítését  

• lehetőséget adjon a környezeti konfliktusok kiküszöbölésére 

• illeszkedjen a táji- és ökológiai adottságokhoz, a javaslatok azzal harmóniában legyenek 

• a belterületet és a beépítésre szánt területeket csak a legszükségesebb mértékig növelje, 
területtakarékos legyen, inkább a meglevő területi tartalékokat hasznosítsa 

• biztosítsa a települési természeti és épített értékek védelmét, javítsa a településképet. 

Fenti alapelvek tervi érvényesítése a fenntartható fejlődés záloga: 

• az ökológiai és környezetvédelmi (biodiverzitás megőrzése, környezetszennyezés 
mérséklése ill. elkerülése, a táji-, természeti-, domborzati-, vízrajzi-, talaj-, stb. 
adottságoknak megfelelő gazdálkodás) 

• a gazdasági és gazdaságossági (jövedelmezőség, bekerülési-, üzemeltetési-, fenntartási 
költségek egyensúlya, területekkel és erőforrásokkal takarékoskodás, a gazdasági 
környezethez/igényekhez igazodás) valamint  

• a társadalmi és kulturális (népesség-összetétel, foglalkoztatás, kereseti lehetőségek, 
iskolázottsági szint, hagyomány- és értékőrzés)  

szempontok egyidejű – és lehetőleg azonos súlyú – összehangolt érvényesítésének feltétele és 
lehetősége.  Sem valamelyik szempontrendszer figyelmen kívül hagyásával, sem a hangsúlyok 
jelentős eltolódásával, egy-egy szempontrendszer kiemelésével, többi fölé helyezésével nem 
biztosítható hosszabb távon a fenntartható, harmonikus fejlődés. 

Fenti alapelveknek a településszerkezeti terv az alábbiak szerint tesz eleget: 

1.1.2.2 A fejlesztési koncepció szerinti területigények biztosítása 
A fejlesztési célok nagyobb része nem igényel új területet, a feladatok többsége inkább szervezést, 
szerkezetváltást szükségessé tevő, mint a területigényes tevékenység. Mindemellett a gazdaság 
több lábra állításának feltétele további gazdasági és turisztikai terület-igénybevétel, míg a 
környezetvédelmi célok új – elkerülő – útnyomvonalak kijelölésével ill. a zajárnyékolást és levegő 
tisztaság védelmet megoldó fásításokkal, erdősítésekkel járnak. Az ökológiai és gazdasági 
érdekek védelme érdekében került kijelölésre egy biogáz-zseberőmű területe is a helyi 
energiaigények kiszolgálására, az egyre dráguló földgáz kiváltására. 

A gazdasági területek bővítése 
A településszerkezeti terv a belterület határán, a volt Tsz központ területéhez kapcsolódva jelöl ki 
további gazdasági területeket. Ezen a gazdasági területen az új vállalkozások mellett a 
lakóterületbe – zavaró (zaj)hatásuk vagy szállítási igényük miatt - nem illeszkedő kisvállalkozások 
is helyet kaphatnak. A területet a belterülettől (lakóterületektől) fásítással kell elkülöníteni. 
Amennyiben a 88. út javasolt déli nyomvonalváltozata valósul meg, a gazdasági terület és a főút 
kapcsolatát a lakóterület minél kisebb érintésével kell biztosítani úgy, hogy a gazdasági 
(teher)forgalom ne a falu főutcáját terhelje. Ezért feltétlenül szükséges a jelenlegi Kisbér felé 
vezető utat a D-i elkerülőre rávezetni az M81 csomópontban – ha ott körforgalom létesíthető, vagy 
a csomópont előtt, ha kétszintes csomópont kerül megépítésre. Ezzel a falu két irányból való 
megközelítése is biztosítható. A kijelölt gazdasági terület az üdülésre, turizmusra alkalmas 
szabadidős területektől távol esik, azok funkcióit sem látványával, sem forgalmával nem zavarja.  

A biomassza mini-erőmű létesítésére a településszerkezeti terv területet tartalékol. A tényleges 
létesítés legalább annyira településgazdaságossági, mint gazdasági kérdés, a mini-erőmű 
megépítése az egyre költségesebb földgáz kiváltására adhatna alkalmat és egyben a helyi 



 
 VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

 

 
 JÓVÁHAGYANDÓ TERV         2007. JÚNIUS 

 
9

környezetvédelemnek is hasznára lenne azzal, hogy (mezőgazdasági) hulladékot vagy a 
túltermelésből származó termékfelesleget hasznosíthatná. Az erőműből a falu felé a vezetéket úgy 
kell kiépíteni, hogy a községben meglevő gázhálózat lehetőség szerint átépítés nélkül 
rácsatlakoztatható legyen, ezzel a fenntarthatóságnak nemcsak a környezeti, de a gazdasági 
feltételeit is kielégítve. 

A turisztikai fejlesztések területei 
Az idegenforgalmi fejlesztések, különösen a sport- és szabadidő-terület és a tervezett sport-tó, 
jelentős – több hektáros – területigénnyel járnak. E célra a településszerkezeti terv a belterület déli 
határán jelöl ki olyan területeket, amelyek a településsel (ellátás, infrastruktúra) és a környező 
tájjal/természettel is kapcsolatban vannak, így mind települési, mind idegenforgalmi oldalról 
megfelelőek, viszonylag költségtakarékosan közművesíthetők és kellően nagy kiterjedésűek az új 
funkciók befogadására. A településszerkezeti terv a Várhelyi tó környékét, a Rákóczi út és a 
Várhelyi tó közötti teleksort, a Batthyány ér mindkét partját és a vadgesztenyés területét jelöli ki 
szabadidőpark, sportterület számára. Ezen belül: 

• A kerékpáros tereppálya az erdő és az Ady Endre – Kossuth utcai telkek farmesgyéihez 
csatlakozó, még beépítetlen, ligetes területen került kijelölésre. 

• Az extrém sportok  - gördeszka, görkorcsolya, BMX ügyességi pálya – számára a 
Batthyány ér és a Rákóczi úti teleksor közötti, a meglevő községi sportpályához 
kapcsolódó terület alkalmas. 

• A Batthyány ér túloldala piknikhelyként, pihenőligetként vagy nagyobb tömegeket 
befogadó események (amatőr sportversenyek, szabadtéri főzőversenyek, vásárok, 
búcsúk, kutyakiállítás/kutyaversenyek, stb.) számára hasznosítható. 

• A duzzasztott sport-tó/csónakázó tó a Batthyány éren a belterülettől délre eső területen 
került kijelölésre, a sportcélú hasznosításhoz kismértékű beépítés (0,5%) tartozhat, 
amelynek keretében csónakház, csónak tárolóhely, a víziversenyek (pl. jetski) 
nézőközönsége számára szükséges higiénés (WC-mosdó blokk) és egyéb építmények (pl. 
esőbeálló) is elhelyezhetők. A versenyek nézőterét nem épített lelátóval, hanem a 
terepadottságok kihasználásával, a parti területek teraszosításával kell megoldani. Az 
épített nézőtér – azon túl, hogy kialakítása, karbantartása költséges – nem illeszkedik a táji 
környezetbe, ezért nem szabad engedélyezni. A terepre illesztett teraszos nézőtér 
kihasználtságát a nyári szezonban felállítható ideiglenes (pontonokra helyezett) vízi-
színpad is növelheti, mely az események körét új – kulturális – funkciókkal is kiegészíti. 

• A tanösvény az erdőben ill. a Batthyány ér vizes élőhelyein található biológiai 
érdekességeket érintve jelölhető ki. 

• Az öko- és sporttáborhely a Rákóczi út DNy-i oldalának telkein alakítható ki, ahol kemping 
és az idegenforgalmat kiszolgáló vendéglátás (étterem, cukrászda, büfé) is elhelyezhető. E 
területen szállásférőhelyek (motel, panzió) is építhető. 

• További szállásférőhelyek létesíthetők a Várhelyi tóhoz kapcsolódó parkra néző területen a 
Kossuth utcai telkek megosztásával, a 376 hrsz utca É-i oldalának beépítésével. Itt 
nyaralók, hétvégi házak is létesíthetők, de kiemelt elsőbbséget kell adni a kereskedelmi 
(üzleti alapon működő, fizetős) szállásférőhelyeknek, mert azok a településen belül 
adófizetőkké válnak és a kiépített infrastruktúrát is jobban hasznosítják, a település 
idegenforgalmi látogatottságát és a községi bevételeket növelik . 

• Szabadtéri moziként (autósmoziként) az idegenforgalmi terület parkolója hasznosítható, 
ahol a vetítővásznat a – 88. sz. főközlekedési útról bevezető úton létesíthető - fogadókapu 
szerkezetére erősítve lehet elhelyezni.  

• A turisztikai területek parkolóját a 88. sz. útról bevezető útra úgy kell elhelyezni, hogy a 
turisztikai területet gépkocsi forgalom ne terhelje, azaz a terület „bejáratánál” a 
gépkocsiforgalmat „blokkolni” kell és a különböző funkciójú területek között gyalogos 
kapcsolatot kell létrehozni. A Batthyány ér két partja közötti gyalog- és kerékpárút a tó 
duzzasztó gátján vezetendő. 

• A településkapu – bár önmaga nem sorolható a turisztikai területek közé – szorosan 
kapcsolódik a település szabadidős profiljához információs, figyelemfelkeltő, 
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vonzerőnövelő funkciójával. Településkapu kialakítására a településszerkezeti terv 
Császár felől a víztározó melletti területet, Kisbér felől a szeszfőzde - amúgy is 
rendezendő - területét jelöli ki. A településkapukban vendéglátás és idegenforgalmi 
tájékoztató központ helyezendő el. A turisztikai terület a tervezett 88. sz. útra közvetlenül is 
rákapcsolható, ezért az idegenforgalmi terület kapuja a déli csomópont térségében 
alakítható ki az út megépülésekor. Itt a parkolóhoz kapcsolódva helyezhető el információs 
pont. 

• A településszerkezeti terv jelöli a külterületeken javasolt (kerékpáros) utakat, melyek 
Vérteskethelyt a szomszédos Ete-Császár-Bakonysárkány településekkel is 
összekapcsolják és így kistérségi turisztikai csomagterv összeállítására teremtenek 
lehetőséget – növelve ezzel mindegyik település idegenforgalmi potenciálját.  

A különböző turisztikai funkciókat befogadó területeket és településeket egységes koncepció 
alapján, térben is  egymáshoz kapcsolódva kell megvalósítani, hogy összefüggő, folyamatos 
idegenforgalmi együttest alkossanak és egymás vonzerőit növeljék. Ezzel Vérteskethely az Ete-
Vérteskethely-Császár településeket érintő turisztikai csomagtervben elsődlegesen a 
sportturizmus központja lehet. 

1.1.2.3 A környezeti konfliktusok kiküszöbölésére tett településszerkezeti javaslatok 
Közlekedésfejlesztés 
A 88. számú út tervezett nyomvonala 

A jelenlegi Kisbér-Tatabánya út a megyei területrendezési terv szerint kétszámjegyű úttá válik 
majd és a 88. sz. Szombathely-Tatabánya főközlekedési út része lesz. Ennek következtében 
várható a forgalom megnövekedése. Vérteskethelyen a mai nyomvonal a belterület főutcája, több 
derékszögű kanyarulattal. Sem az út mai vonalvezetése, sem a hosszú belterületi szakasz nem 
felel meg a főúti paramétereknek, ezért a települést elkerülő szakasz megépítése szükséges, 
melynek javaslatát a terv tartalmazza. 

Az elkerülő nyomvonalnak három előzetes változata volt, kettő a falut É-ról, egy D-ről kerüli. 
Mindegyik változatnak van előnye és hátránya is: az északiról a gazdasági területek közvetlen 
megközelítése biztosítható a lakóterületek zavarása nélkül, a délire a turisztikai területek 
kapcsolhatók közvetlenül, ami a tervezett sportterületek külső megközelítését megkönnyíti és 
ezáltal ugyancsak a lakóterületek zavartalanságát biztosítja, a rendezvények lökésszerű forgalmát 
a község belterületének zavarása nélkül lebonyolítja. Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Terve a déli változatot tartalmazza. D-i elkerülés esetén a tervezett tó miatt a 
megyei tervben jelölt nyomvonalnál délebbi vezetés szükséges, mely nyomvonalkorrekciót a 
terepviszonyok is indokolják. A déli nyomvonalváltozat erdőterületeket is érint, ami 
környezetvédelmi szempontból nem előnyös, de az uralkodó szélirány szempontjából 
környezetvédelmileg ez a kedvezőbb megoldás, a zavaró hatásokat a szél nem a település lakott 
területei felé fújja. 

Feltétlenül szükséges, hogy a tervezett 88-as út és az ugyancsak tervezett M81 gyorsforgalmi út 
(első ütemben körforgalmi) csomópontjába a községen áthaladó jelenlegi Kisbér-Tatabánya út a 
település Ny-i végénél is bekössön. Így biztosítható a volt tsz-központ környékén kialakuló 
gazdasági területek viszonylag közvetlen teherforgalmi elérése úgy, hogy a település főutcáját a 
gazdasági forgalom ne terhelje.  

Az É-i változatok a sportturisztikai fejlesztési területek elérése szempontjából kedvezőtlenebbek, 
valamint az uralkodó szélirány miatt a belterület zaj- és légszennyezettségi terhelése is 
növekedhet. Az északi változatok közül a lakótelkek farmesgyéjén vezetett változat – a 
környezetterhelés miatt - szóba sem jöhet. 

A tervező és a közlekedési hatóságok egyeztetései alapján a déli nyomvonalváltozat javasolható 
megvalósításra, így a terv ennek területbiztosítását tartalmazza. 

A szomszédos településeket összekötő utak és a kerékpárút hálózat 
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Jelenleg a településnek a szomszédos falvakkal csak az országos úthálózaton keresztül van 
kapcsolata, a közvetlen kapcsolatok hiányoznak ill. csak földúton biztosíthatók. Etével a meglevő – 
szakaszonként burkolt – út teljes hosszának burkolásával teremthető meg a kapcsolat, amely – 
mezőgazdasági útként ill. lassújárművek számára is alkalmas nyomvonalként – egyben a két 
települést összekötő kerékpárút is lehet. Az etei út a gazdasági területek mellett kapcsolódik a 
vérteskethelyi belterületi utcahálózatba. Bakonysárkányra a sportterület mellől, a település déli 
részéből induló út teremtheti meg a közvetlen kapcsolatot. Ez az út a tervezett turisztikai területek 
térségében éri el a települést, így a turisztikai együttműködés Bakonysárkánnyal is fokozható és az 
út kerékpárútként is használható. Császár felé a közúti kapcsolat ma is, távlatban is az országos 
közúton közvetlenül is biztosítható. 

A környezetvédelmi szempontoknak megfelelő tájhasználat, területfelhasználás 
E szempont érvényesítésében egyrészt  

• a területi érzékenységek figyelembe vétele a területfelhasználás meghatározásakor, 
másrészt 

• az egymás melletti területfelhasználások egymást zavaró hatásainak kivédése, 
csökkentése 

játszik meghatározó szerepet.  

Védőfásítások, pufferzónák 

Védőfásítások, pufferzónák létesítésének szükségessége ott jelentkezik, ahol – a korábban 
kialakult területfelhasználások nem tudják biztosítani a konfliktusmentes együttélést, a környezeti 
terhelések minimalizálását. Ezek közül a jelenlegi településszerkezeti tervben ill. a szabályozásban 
a leggyakrabban jelölt javaslatok közé tartozik: 

• A belterület (lakóterület) és a mezőgazdaságilag művelt földek (szántók) között létesítendő 
védőfásítás, melynek szerepe a lakóterület megvédése a porterheléstől. Ahol 
területfelhasználásban ez nem érvényesíthető, mert nincs lehetőség önálló véderdősáv 
kijelölésére, ott a védelmet a szántóterület peremén ill. a lakótelkek farmesgyéin létesíthető 
(telken belüli) védőfásítás előírását tartalmazza a terv. A védelmet szolgálja a 
szabályozásban a kötelező – OTÉK-tól eltérő – hátsókert méret is, melyben a védelem 
gyümölcsfával is megoldható, de ahol építési hely nem jelölhető ki. 

• Ugyancsak fásítási javaslat szerepel a tervben különböző funkciók egymás mellettisége 
esetén is, ahol az egyik tevékenység – pl. zajhatásával, látványával – zavarhatja a másikat. 
Ilyen területhasználatokat elválasztó fásítás szerepel a gazdasági területek és lakóterületek 
határán, a temető körül a lakóterületek felé – a kegyeleti távolság biztosítása érdekében is, 
az idegenforgalmi-turisztikai használat és a lakóterületek határán a lakóterületi intimitás 
biztosítására és a zajhatások kiszűrésére. Ez esetben is a pufferzónát sok helyen az 
OTÉK-ban meghatározottnál nagyobbra kijelölt hátsókertek alkotják. 

• Valamennyi vízfolyás és nagyobb (belterület) árok mentén ugyancsak fásítási kötelezettség 
jelenik meg a tervben, ennek – a beszivárgó vizek megszűrésével - vízvédelmi feladata 
van. 

1.1.2.4 A táji, ökológiai adottságokhoz illeszkedés 
A táji, ökológiai adottságok gazdasági „hasznosítása”, a termelés és táj harmóniájának 
megteremtése 

A kedvező természeti adottságok – szép táj, erdők, vízfolyások, gazdag élővilág – gazdasági 
hasznosítására a turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatosan tesz javaslatot a terv. Mind az 
ökoturizmus, mind a kerékpáros és sportturizmus ezen adottságokra (is) alapoz. Fontos, hogy a 
természeti adottságok sérülékenysége a fejlesztéseknél figyelembe vételre kerüljön, mert a 
túlhasznosítás a meglevő értékeket tönkreteheti és akkor a település alapvető vonzerőit veszíti el. 
A hosszú távú gazdasági-ökológiai egyensúly szempontjából tehát fontos, hogy mekkora terhelés, 
milyen gyakran/tartósan jelentkezik, ill. az igénybevétel (elhasználódás) szintje hogyan 
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minimalizálható. Ehhez a területek környezetbarát kialakításán túl a működ(tet)ési szabályok 
meghatározása is fontos településirányítási feladat. A településfejlesztési javaslatok között 
szerepelt a biogazdálkodás területeinek növelése és a terv a vízfolyások menti természetes (gyep) 
területek növelésére is javaslatot tesz. 

Az új létesítmények tájba/terepre illesztése 

Új létesítmények elsősorban a turisztikai-szabadidős területeken lesznek. Ezek magas színvonalú 
építészeti kialakítása, a tájba illő épületnagyság és forma meghatározása, természetes 
építőanyagok használata és a létesítmények terepre illesztése fontos feladat. Kerülni kell a 
nagyméretű, összefüggő épületeket (pl. 348 hrsz telekre tervezett panzió túlzott hosszúsága 
kerülendő), ha funkcionálisan ilyenre lenne igény, azt tagolt tömegben vagy több egymáshoz 
kapcsolódó épületben, a település léptékéhez igazított méretekkel kell megoldani. Fontos, hogy az 
épületek magassága se legyen kirívó, ezért a 4,5m épületmagasság jellemzővé tétele javasolt, az 
emeletes épületeket kerülni kellene. A lejtős terepre kerülő építményeknél a lejtő felőli (magasabb) 
oldal homlokzati méretei sem haladhatják meg az építési övezet szerinti épületmagasság 1,2 
szeresét, a homlokzati arányok torzulását (keskeny de magas homlokzatok) el kell kerülni.  Az 
építmények elhelyezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a domborzati viszonyokra, mivel a 
turisztikai területek jelentős része lejtős terepre kerül. A sportversenyekhez épített lelátó létesítése 
nem, csak a terep lejtésviszonyainak amfiteátrum szerű kihasználása, teraszos nézőtér kialakítása 
javasolt. 

A vízfolyások menti ökofolyosókkal kapcsolatos javaslatok 

A vízfolyások, tavak és jelentősebb árkok mentén a vízvédelmi távolságot be kell tartani, a 
vízfelületek partja nem építhető be és nem parcellázható ki üdülőtelkekként. A vizek partján min. 
30 m szélességben vízvédelmi gyepet és ligetes fásítást kell telepíteni, a partmenti területek 
vegyszeres mezőgazdasági művelése (műtrágyázása, növényvédőszer és gyomirtó használata) 
nem engedélyezhető. A vizes élőhelyeket (mocsaras területeket) védeni kell, 
feltöltésük/lecsapolásuk, mezőgazdasági (szántó) hasznosításuk nem megengedett.  

1.1.2.5 Területtakarékosság, a meglevő területi tartalékokat hasznosítása 
Lakóterület céljára a településszerkezeti terv nem jelöl új, újonnan beépítésre szánt vagy 
belterületbe vonandó területeket. A településben nagyon sok olyan lakótömb van, ahol a telkek 
mélysége meghaladja a 2-300 métert. A jelenlegi házikert használat ezt már nem indokolja. Ezért a 
területek jobb kihasználása és a gazdaságosabb infrastruktúra kialakítás érdekében a terv – a 
foghíjtelkek beépítésén túl – tömbbelső feltárásokkal biztosítja a jövőben jelentkező – várhatóan 
nem túl jelentős – lakótelek igényt.  

Az üdülőépítési igényeket a Várhelyi tó környékén meglevő 376 hrsz. utca beépítésével lehet 
kielégíteni. 

A turisztikai és szabadidős területek jelentős (a beépítésre szánt) része is a jelenlegi belterületen, 
a Rákóczi út és a Batthyány ér között kialakítható, csakúgy, mint az erdő melletti belterületi 
telkekre javasolt kerékpáros tereppálya. Új, külterületre eső terület igénybevétel csupán a tervezett 
tó miatt válik szükségessé, de itt építési terület nem alakul ki. 

A gazdasági területek külterületre, de már a korábbi terv szerint is beépítésre szánt ill. részben már 
beépített külterületre (volt major/tsz. központ) esnek, itt a gazdasági célra kijelöl terület növelése 
jelentkezik igényként.  

Teljesen új területigényként jelentkezik a biogáz mini-erőmű (tervben kijelölt) területe, mely 
egyenlőre csupán területtartalékolás, a tényleges létesítés – és ezzel együtt a terület 
igénybevétele - még a megvalósíthatóság vizsgálatától, a gazdasági/gazdaságossági környezet 
(földgáz ár) változásától és a lehetséges támogatásoktól (is) függ. 

1.1.2.6 A települési értékek védelme, a színvonalas települési környezet biztosítása  
A terv tartalmazza a természeti és művi értékek vizsgálatát, felsorolja a településszerkezeti és 
építészeti értékeket, foto dokumentációban mutatja be a helyi védelemre érdemes épületeket, 
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utcaképeket és egyben javaslatot is tesz az önkormányzati védelem alá vonandó épületekkel 
kapcsolatban, megkülönböztetve a szigorúbb (I. fokú) és a kevésbé szigorú (II. fokú) védelmi 
javaslatokat. Ezzel hozzásegít a már meglevő értékek tudatosításához és megőrzéséhez. 

A terv tartalmazza az örökségvédelmi hatástanulmány munkarészt, mely az országos védelem 
alatt álló műemlékek ill. a régészeti területek nyilvántartását is közzé teszi és helyüket a 
szabályozási terv is jelöli. 

Új értékteremtési, településkép alakítási/javítási javaslatként említi a Tatabánya-Kisbér út felőli 
megközelítés(ek)nél vonzó településkapu kialakításának szükségességét. A jelenlegi 
településkapuban a szeszfőzde környezetének rendezése elengedhetetlen. Ha a 88. sz. út új  D-i 
elkerülő nyomvonala - hosszabb távon - megvalósul, a település fő megközelítése átkerül a falu 
Császár felé eső végére ill. a déli (a Bakonysárkányra vezető úti) csomóponthoz, így jelentősebb – 
több funkciót tartalmazó - településkaput ott érdemes kialakítani. 
Fontos a közterületek rendezettségének fenntartása, a ma még nem berendezett, de az 
idegenforgalmi területekhez kapcsolódó területrészek felszereltségének gazdagítása. 
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1.1.3/A  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETRE 
M=1:20 000 
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1.1.3/A  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP A BELTERÜLETRE M=1: 5 000 
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   1.2 SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁS 
(RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ) 
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1.2.1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (RENDELETTERVEZET) 
 

Vérteskethely Képviselő-testületének 
…………. sz. rendelete 

Vérteskethely Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének megállapításáról.  

 
Vérteskethely Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazása alapján az 
Étv. 9. § (2)-(6) bekezdésében előírt véleményeztetési eljárás lefolytatását követően Vérteskethely 
Építési Szabályzata (továbbiakban: VÉSZ) és Vérteskethely Szabályozási Terve (továbbiakban: 
VSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A RENDELET HATÁLYA 
1. § 

(1) A VÉSZ és VSZT hatálya kiterjed Vérteskethely község (a továbbiakban a község) 
közigazgatási területére. 

(2) A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 
építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: 
építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni az országos előírások és a jelen 
rendelet előírásainak együttes alkalmazásával szabad. 

 
A SZABÁLYOZÁSI ELEMEK TÍPUSAI 

2. § 

(1) A szabályozási terv I. és II. rendű szabályozási elemeket rögzít.  

(2) I. rendű kötelező szabályozási elemek: 
− az építési övezet-, övezethatárok és a hozzátartozó területfelhasználási kategória, 
− az I. rendű közterületek, 
− az I. rendű közlekedési célú közterületen belül a szabályozási szélességek.  

(3) II. rendű kötelező szabályozási elemek: a (2) bekezdésben nem említett kötelező szabályozási 
elemek. 

(4) Az I. rendű kötelező szabályozási elemek módosítására csak a településszerkezeti terv 
felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor. 

(5)  II. rendű kötelező szabályozási elemek módosítása belterületen és külterületi beépítésre 
szánt területen legalább a tömb egészére, külterületen, a területfelhasználási egységre 
kiterjedő szabályozási terv készítésével történhet meg. 

 
II. fejezet 

TERVEZETT BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI  
3. § 

(1) A szabályozási terv a község közigazgatási területén 
− beépítésre szánt területet, 
− tervezett beépítésre szánt területet, 
− beépítésre nem szánt területet 

jelöl ki.  
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(2) Tervezett beépítésre szánt területeken – az Országos Településrendezési és Építési 
Követelmények a továbbiakban: OTÉK) 32. §-ban felsorolt építményeket kivéve – építést 
engedélyezni csak a teljes közmű kiépítése esetén szabad. Kivéve azokon a helyeken, ahol a 
vízellátás már megoldott, átmeneti jelleggel engedélyezhető szennyvízpótló berendezés (zárt 
szennyvíztározó) építése. A szennyvízcsatornázás megvalósítása után az ingatlant be kell 
kötni a csatornahálózatba. 

 
TERÜLETHEZ KÖTHETŐ ELŐÍRÁSOK FAJTÁI 

4. § 
A szabályozási terv a község közigazgatási területén rögzíti  

a) az építési övezeti 
b) az övezeti 
c) a környezetvédelmi 
d) az értékvédelmi 
e) a korlátozási 

előírások érvényességi területét. 
 

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 

5. § 
A szabályozási terv a község közigazgatási területén az alábbi építési övezeteket jelöli ki: 

− falusias lakó:(Lf) 
− településközponti vegyes:(Vt) 
− központi vegyes (Vk) 
− kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gk) 
− különleges közhasználatú építményi:(Ki) 

övezeteket. 
 

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK KÖZÖS ELŐÍRÁSAI 

6.§ 
(1) Kialakult állapotra vonatkozó előírások: 

a) Ha a telek jelenlegi jellemzői az építési övezet előírásainak nem felelnek meg, de az 
eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, az alább felsorolt szabályok szerint lehet 
építési munkát, ill. telekalakítást végezni: 

b) Ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési övezeti előírásoknak, a 
meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, 
építménymagassága nem növelhető, kivéve a tetőtér-beépítést, amely esetben az 
építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése 
megengedhető. 

 Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), és 
1. a telek területe az építési előírásokban meghatározott legkisebb érték alatti, akkor a 

korábbi beépítettség visszaállítható, 
2. a telek területe az építési előírásokban meghatározott legkisebb érték szerinti, vagy 

annál nagyobb, a telket beépítetlennek kell tekinteni és az építési előírások szerinti 
beépítési százalékot kell alkalmazni. 

c) Ha a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az építési övezeti előírásoknak, akkor a 
telekméretek - a szabályozási terven jelölt közterületi határrendezést kivéve, - tovább 
nem csökkenthetők. Ha a telekre vonatkozó egyéb országos és építési előírások 
betarthatók, a telek beépíthető. 

d) Ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési 
övezeti előírásoknak az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak 
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a telekre vonatkozó egyéb országos és építési előírások betartása esetén és az 
előírások szerinti építési helyen belül bővíthetők. 

e) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési övezeti 
előírásokban előírt értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények 
építménymagassága az előírt értéket nem haladhatja meg. Ha a meglévő építmények 
lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó 
építménymagassági előírásokat kell érvényesíteni. 

(2) Egyéb közös előírások  

a) Azoknál a telkeknél, amelyeknél a szabályozási terv az ingatlant építési övezettel, vagy 
övezettel két telekrészre osztja, az országos előírások szerinti hátsókertet az építési 
övezet, ill. az övezethatár vonalától kell mérni. 

b) Azoknál a telkeknél, amelyeknél a szabályozási terv az ingatlant építési övezettel, vagy 
övezettel két telekrészre osztja, a beépítési % alapjául szolgáló terület az építési 
övezettel, ill. övezettel megosztott telekterület. 

c) Reklám, hirdetés csak akkor és úgy helyezhető el, ha az az épület(ek) építészeti 
karakterét nem változtatja meg. 

d) Épület utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza lakóépület esetén 
legfeljebb 30 m lehet. Saroktelek esetén a vetületi hosszra vonatkozó előírást mindkét 
közterület felől be kell tartani. 

e) Közterületről garázsok közvetlenül nem nyithatók.  

f) Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság az I.-III. tűzállósági fokozatú: nem 
éghető anyagú külső térelhatároló szerkezetű, falazatú, burkolatú, illetve héjazatú lakó- 
épületeknél: 
1. 4,0 m-ig csökkenthető beépítési módtól függetlenül, ha az egymást átfedő, szemben 

fekvő homlokzatok közül legalább az egyik homlokzaton a nyílások helyiségenként 
0,40 m² nyíló felületnél nem nagyobbak, és ennek homlokzatmagassága nem haladja 
meg másik, a megnyitott homlokzatú épület magasságát; 

2. 2,0 m-ig csökkenthető zártsorú beépítési mód esetén, ha az egyik homlokzat nyílás 
nélküli tűzfal és a másik homlokzaton helységenként 0,40 m2-nél nem nagyobbak a 
nyílások; 

g) Az építési hely közterület felőli határát, ha a szabályozási terv másként nem intézkedik, 
kötelező beépítési vonalnak kell tekinteni. 

h) Melléképületek építménymagassága legfeljebb 3,0 m, gerincmagassága legfeljebb 4,5 
m lehet. 

i) Újonnan nyeles telek – kivéve, ha a terepadottságok indokolják - nem alakítható ki. 

j) Újonnan építendő ill. bővítendő, átalakítandó épület magas tetős kialakítású és 45º-os 
hajlásszögű lehet. A tetőgerinc vonalát utcára merőleges kell kialakítani. A megengedett 
tetőforma nyeregtető, kontyolással, vagy kontyolás nélkül az utcában kialakultnak 
megfelelően. 

k) A helyi sajátosságokat hordozó tornácos kialakítást meglévő épületeknél meg kell 
tartani, új épületeknél alkalmazni kell. 

l) Az újonnan létesítendő épületek homlokzati felülete vakolt vagy nyerstégla, ill. ezek 
kombinációja lehet. 

m) Az építési tevékenységgel kapcsolatos 300 m²-nél nagyobb földalatti tárolótér 
létesítésének építési engedélyezése során a bányakapitányságot érdekelt 
szakhatóságnak kell tekinteni. 
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n) lejtős terepre helyezett épület lejtőoldali homlokzatmagassága az építési övezet szerinti 
építménymagasság értékét max. 20 %-kal lépheti túl. 

o) 15o-nál meredekebb lejtő esetén ill. magas talajvizes területeken (ahol a talajvíz a felszínt 
0,5-nél jobban megközelíti) az engedélyezési tervhez talajmechanikai szakvéleményt is 
mellékelni kell.  

 
FALUSIAS LAKÓ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK(Lfa) 

7. § 
(1) Rendeltetési előírások 

  Az övezetben  
1. legfeljebb kétlakásos lakóépület(ek), továbbá nem zavaró hatású 
2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület(ek),  
3. szálláshely szolgáltató épület(ek), 
4. kézműipari építmény(ek), 
5. mező- és erdőgazdasági építmény(ek) 
 helyezhető(k) el. 

(2) Építési előírások 
a) Lf1 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 120 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
2. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet 

mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a 
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend szerinti 
oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár 
választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell 
az épületet telepíteni. 

3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 450 m² 
4. legnagyobb beépítettség 30 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 60%, 
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó ki. 

b) Lf2 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 120 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
2. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet 

mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a 
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend szerinti 
oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár 
választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell 
az épületet telepíteni. 

3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 600 m² 
4. legnagyobb beépítettség 20 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 70%, 
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó ki 

c) Lf3 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 150 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
2. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet 

mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a 
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csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend szerinti 
oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár 
választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell 
az épületet telepíteni. 

3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 600 m² 
4. legnagyobb beépítettség 25 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 65 %, 
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó. 

d) Lf4 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 180 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
2. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet 

mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a 
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend szerinti 
oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár 
választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell 
az épületet telepíteni. 

3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 900 m² 
4. legnagyobb beépítettség 20 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 70%, 
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó 

e) Lf5 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 180 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
2. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet 

mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a 
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend szerinti 
oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár 
választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell 
az épületet telepíteni. 

3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 900 m² 
4. legnagyobb beépítettség 20 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 65 %, 
6. legnagyobb építménymagasság 6,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó. 

f) Lf6 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 180 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
2. a megengedett beépítési mód szabadonálló 
3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 900 m² 
4. legnagyobb beépítettség 20 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 70%, 
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó 

g) Lf7 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 180 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
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2. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet 
mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a 
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend szerinti 
oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár 
választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell 
az épületet telepíteni. 

3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 1100 m² 
4. legnagyobb beépítettség 15 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 75 %, 
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó. 

h) Lf8 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 200 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
2. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet 

mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a 
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend szerinti 
oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár 
választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell 
az épületet telepíteni. 

3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 1500 m² 
4. legnagyobb beépítettség 15 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 75%, 
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó. 

i) Lf9 építési övezet esetén 
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 120 m²-t, függetlenül a beépítési 

% alapján számított értéktől, 
2. a megengedett beépítési mód ikresen csatlakozó 
3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 450 m² 
4. legnagyobb beépítettség 30 %, 
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 60%, 
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet. 
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint 

alakítandó ki. 
 

TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES ÉPÍTÉSI ÖVEZET (Vt) 

8. § 

(1) Rendeltetési előírások 
a). Az építési övezetben lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület; egyéb közösségi szórakoztató épület; 
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,  
helyezhető el. 

b) Az építési övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t 
önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

(2) Építési előírások 
a) Vt1építési övezet esetén 

1. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet 
mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a 
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend szerinti 
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oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár 
választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell 
az épületet telepíteni 

2. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 1500m² 
3. legnagyobb beépítettség 30%, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 60%, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 

b) Vt2 építési övezet esetén 
1. a megengedett beépítési mód szabadonálló. 
2. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 1500m² 
3. legnagyobb beépítettség 40%, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 40%, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 

c) Vt3 építési övezet esetén 
1. a megengedett beépítési mód zártsorú. Az épületet a zártsorú építési helyen belül kell 

elhelyezni, de az építési hely kitöltése nem kötelező, az épület kisebb is lehet.  
2. A szabályozási terv szerint kiszabályozott (kialakult) telekterületet kell figyelembe 

venni 
3. legnagyobb beépítettség 50%, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 40%, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 

 

KÖZPONTI VEGYES ÉPÍTÉSI ÖVEZET (Vk) 

9. § 

(1) Rendeltetési előírások 
a). Az építési övezetben lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület; egyéb közösségi szórakoztató épület; 
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület helyezhető el. 

b) Az építési övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t 
önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára 

(2) Építési előírások 
a) Vk1 építési övezet (a római katolikus templom övezete, a kialakult állapot megtartandó ) 

1. a kialakult beépítési mód  
2. telekterület kialakult ill. szabályozási terv szerinti 
3. beépítettség kialakult, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség a beépítetlen telekrész 80 %-a, 
5. kialakult építménymagasság 

b) Vk2 építési övezet (településkapu) 
1. a beépítési mód szabadonálló 
2. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 900m²  
3. legnagyobb beépítettség 25 % 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség a beépítetlen telekrész 50 %-a, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m 

 c) Vk3 építési övezet (településkapu) 
1. a beépítési mód szabadonálló 
2. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 600m²  
3. legnagyobb beépítettség 25 % 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség a beépítetlen telekrész 50 %-a, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m 

  d) Vk4 építési övezet (tűzoltóság) 
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1. a beépítési mód szabadonálló 
2. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 1500m²  
3. legnagyobb beépítettség 10 % 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség a beépítetlen telekrész 75 %-a, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m 

 
KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI ÖVEZET (Gk) 

10. § 

(1) Rendeltetési előírások 
Az építési övezetben elhelyezhetők: 

 
1. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 
2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 

személyzet számára szolgáló lakások, 
3. igazgatási, egyéb irodaépületek, 
4. üzemanyagtöltő. 

 

 (2) Építési előírások 
a) Gk építési övezet esetén 

1. a megengedett beépítési mód: szabadonálló, 
2. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 5000m², 
3. legnagyobb beépítettség 25 %, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 65 %, 
5. legnagyobb építménymagasság 6,5 m 
 

 

KÜLÖNLEGES KÖZHASZNÁLATÚ ÉPÍTMÉNYI ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK (Ki) 1 

11. § 

(1) Rendeltetési előírások 
Az építési övezetben csak a szabályozási terven megnevezett funkciójú épületek és az azok 
rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 

(2)  Építési előírások 

a) Ki1 idegenforgalmi vendéglátó központ 
1. a megengedett beépítési mód szabadon álló, 
2. kialakítandó telek legkisebb területe 1100 m², 
3. legnagyobb beépítettség 20 %, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 70 %, 
5. legnagyobb építménymagasság 6,5 m 

b) Ki2 kerékpáros akadálypálya 
1. a megengedett beépítési mód szabadon álló, 
2. kialakítandó telek legkisebb területe 5000 m², 
3. legnagyobb beépítettség 5%, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 85%, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m (kivéve a kis alapterületi kiterjedésű 

sporteszközöket, ahol a legnagyobb magasság 6,5 m) 

c) Ki3 szabadidő- sportpark 
1. a megengedett beépítési mód szabadon álló, 
2. kialakítandó telek legkisebb területe 5000 m², 
3. legnagyobb beépítettség épületekkel 5%, sporteszközökkel további 10 % 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 75%, 
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5. legnagyobb építménymagasság épületekre vonatkozóan 4,5 m, sporteszközökre 
vonatkoztatva 6,5 m 

d) Ki4 - községi sportterület 
1. a megengedett beépítési mód szabadon álló, 
2. kialakítandó telek legkisebb területe 5000 m², 
3. legnagyobb beépítettség 10 %, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 80%, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m (kivéve a kis alapterületi kiterjedésű 

sporteszközöket, ahol a legnagyobb magasság 6,5 m) 

e) Ki5 temető 
1. a megengedett beépítési mód szabadon álló, 
2. kialakult építési telek, 
3. legnagyobb beépítettség 5 %, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 85 %, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5m 

f) Ki6 – szennyvíztisztító 
1. a megengedett beépítési mód szabadon álló, 
2. kialakítandó telek legkisebb területe 1100m², 
3. legnagyobb beépítettség 30%, 
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 60%, 
5. legnagyobb építménymagasság 4,5 m 

 
ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 

12. § 

A szabályozási terv a község közigazgatási területének beépítésre nem szánt részén az alábbi 
övezeteket jelöli ki: 

− közlekedési (KÖ) 
− zöld (közpark) (Z) 
− erdő (E), ezen belül 

• védelmi rendeltetésű erdő:(Ev) 
• egészségögyi-turisztikai rendeltetésű erdő (Ee) 
• gazdasági rendeltetésű erdő (Eg) 

− mezőgazdasági (M), ezen belül 
• általános mezőgazdasági (Má) 
• korlátozott mezőgazdasági (Mko) 
• kertes mezőgazdaság (Mk) 

− vízgazdálkodási (Vg), ezen belül 
• vízfelület (Vg1) 
• vízbeszerzési (vízmű) (Vg2) 

övezetek. 

 
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÖVEZET (KÖ) 

13. § 
(1) Az övezetben az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek 

(parkolók), járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszerek, közművek 
és a hírközlés építményei, továbbá a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, valamint 
hirdető berendezések, szobrok, díszkutak, távbeszélő fülkék helyezhetők el. 

(2) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület a közlekedési övezetbe sorolt telek 
területének 2%-át, közműövezetbe sorolt telek 15 %-át, az újonnan elhelyezendő építmények 
magassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg.  
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ZÖLDÖVEZET—KÖZPARK (Z) 

14. § 

(1) Az övezetbe eső telkek min. 85%-át zöldfelülettel, ill. vízfelülettel fedetten kell kialakítani. A 
közparkon belül felszíni víztározók, dísztavak létesíthetők. 

(2) A közparkban a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 
gyermekjátszótér, piknikhely, stb.), vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges 
épület elhelyezhető. 

(3) Ha a közpark területe 2500 m2-t nem éri el építmény nem helyezhető el. 

(4) Az újonnan elhelyezhető épület magassága legfeljebb 3,5 m lehet és az általa elfoglalt terület 
nem haladhatja meg a telekterület 2%-át. 

(5) A közparknak közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie. 
 

ERDŐÖVEZETEK (E) 

15. § 

(1) Védelmi rendeltetésű erdőövezet (Ev) 

a) Az övezetben épület - kilátót kivéve - újonnan nem helyezhető el. 

b) Újonnan kijelölésre került erdőterületen a jelenlegi művelés korlátlanul folytatható, 
azonban az építés feltételeinél a védelmi rendeltetésű erdőövezet előírásait kell 
figyelembe venni. 

c) Újonnan kijelölésre került erdőterület jelenlegi művelési ága kizárólag erdőművelési ágra 
módosítható. 

(2) Egészségügyi, turisztikai rendeltetésű erdőövezet (Ee) 

a) A 100 000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 1%-os beépítettséggel az 
erdő rendeltetésének megfelelő – turisztikai, rekreációs funkciójú - építmények 
helyezhetők el. A beépített területekhez legfeljebb 2-szer nagyobb közhasználat elől 
elzárt terület tartozhat. Az így igénybevett telekrészen kívüli területek tulajdoni állapottól 
függetlenül a közhasználat elől nem zárhatók el. 

b) Az újonnan elhelyezendő építmények magassága - kivéve kilátóépületnél - nem 
haladhatja meg a 6,5 m-t. 

(3) Gazdasági rendeltetésű erdőövezet (Eg) 

a) A 100 000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel az 
erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. 

b) Az újonnan elhelyezendő építmények magassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t. 

 

MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZETEK (M) 

16. § 

(1) A mezőgazdasági övezetekben csak tájba illő épület létesíthető. Épületcsoportnál azonos 
jellegű tetőkialakítást kell alkalmazni. 

(2) Általános mezőgazdasági övezet (Má) 
a) Az övezetben a mezőgazdasági hasznosítást (növénytermesztést és állattenyésztést) 

szolgáló gazdasági épület, illetve földdel borított pince helyezhető el. Lakóépület újonnan 
nem építhető.  
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b) Újonnan létesülő épület szabadon állóan, a telket kiszolgáló út tengelyétől legalább 15 m 
előkert- és 6 m oldalkert biztosításával helyezhető el. Szomszédos telkeken álló épületek 
között legalább 15 m távolságot kell megtartani.  

c) Az építmény-elhelyezés feltételei a zónába eső telkeken: 
1. Beépíthető az a telek,  
• amelynek szántó, kert művelési ágba tartozó területe legalább 100 000 m2 
• amelynek szőlő, gyümölcsös, intenzív hasznosítású kert (pl. üvegházas, fóliás virág 

és zöldségkertészet)művelési ágba tartozó része min. 60 000 m2 
2. Beépítettség: max. 500 m2,  
3. Építménymagasság: max. 3,5 m, kivéve, ha a gazdasági épület sajátos funkciója 

miatt ennél nagyobb építménymagasságot igényel, de akkor sem lehet több, mint 
12,0 m.  

4. A zónában nagy létszámú állattartó telep (Állategészségügyi Szabályzat - kiadásáról 
szóló FM rendelet meghatározása szerinti értelmezésben) belterülethez, lakó- és 
üdülőterülethez, egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterülethez, 
természeti területhez 300 m-nél, forráshoz, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 100 m-nél 
közelebb, valamint hidrogeológiai védőövezetben nem létesíthető. Hígtrágyás 
állattartás csak úgy folytatható, hogy az ne járjon együtt szabadtéri trágyalé gyűjtő 
létesítésével, és ne veszélyeztesse a talaj és a vizek minőségét. 

d) Az övezetben újonnan létesülő gazdasági épületet illetve épületegyüttest minden 
esetben legalább háromszintű védő- és takarófásítással takarni kell.  

(3) Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet (Mko) 
a) Az övezetbe a mezőgazdasági terület ökológiai, természetvédelmi, vízvédelmi 

(környezetvédelmi), tájképvédelmi okokból sajátos helyzetű és használatú részei 
tartoznak. Az övezetben az egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi 
jogszabályokban foglaltak betartása mellett a mezőgazdasági művelés folytatható. 

b) Az övezetben gyep (rét, legelő), nádas, mocsár, vízállásos művelési ág nem, illetve csak 
természetes beerdősülés után (erdőre) változtatható meg. 

c) Az övezetben kizárólag a gyepgazdálkodással, legeltetéssel, halgazdasággal és 
turizmussal összefüggő építmények elhelyezésére van lehetőség. Ezek 10 ha-nál 
(100000 m2-nél) kisebb telken nem helyezhetők el. A beépítettség nem haladhatja meg a 
0,5 %-ot  ill. összesen az 500 m2-t és az egyes építmények alapterülete nem lehet 
nagyobb 250 m2-nél. 

d) Vízfolyástól számított 50 méteres távolságig épület, építmény nem létesíthető. 

e) Az övezetben az OTÉK 29.§ (5)-(8) bekezdések szerinti birtokközpont illetve kiegészítő 
központ nem létesíthető. 

f) Az övezetben hígtrágyás állattartás nem folyatható. 

 (4) Mezőgazdasági-kertes övezet (Mke-1)  
a) Az övezetbe eső telkeken a növénytermesztés és ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és 

tárolás építményei (gazdasági épületek) építhetők, illetve földdel borított pince is 
elhelyezhető a jelen előírásokban rögzített feltételeknek megfelelően. Méhészetet kivéve 
állattartást szolgáló építmény, valamint állattartó telep az övezetben nem létesíthető. 

b) Kertes mezőgazdasági területen újonnan kialakítható telek legkisebb mérete 1500 m2. 

c) Az építmény-elhelyezés feltételei a kertes mezőgazdasági zónába eső telkeken: 
1. A 720 m2-t el nem érőterületű telkeken függetlenül a művelési ágba sorolástól 

építmény (az OTÉK 32.§ 1., 2. pont alattiakat kivéve) nem építhető. 
2. Gazdasági épülettel beépíthető az a telek: 
2.1 amelynek a telekszélessége az építési helynél legalább: min. 10 m 
2.2 amelynek teleknagysága: min. 900 m2 
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d) A telken újonnan létesülő épület szabadon állóan, az épület homlokvonala előtti út 
tengelyétől legalább 5,0 m előkert és 3,0 m oldalkert biztosításával helyezendő el.  

e) Beépítettség: max. 3%, de az épület nagysága a 30 m2-t akkor sem haladhatja meg, ha a 
telekterület 3%-a ennél nagyobbat tenne lehetővé. 

f) Építménymagasság: max. 3,5 m.  
g) Lakóépület újonnan kertes mezőgazdasági övezetben nem építhető. 

(5) Mezőgazdasági kertes, házikertes övezet (Mke-2)  
Az övezetben újonnan építmény elhelyezése tilos. 

 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐÖVEZETEK KÖZÖS ELŐÍRÁSAI 

17. § 

A mezőgazdasági ill. erdő övezetben a terv jóváhagyása előtt már meglévő épületek a kialakult 
beépítettségtől függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben egyéb hatósági előírásoknak 
megfelelnek). Ha jelen előírásokban foglaltak és a megengedett beépítési százalék azt lehetővé 
teszi alapterületük bővíthető, illetve az érintett telken új épület is létesíthető. 
 

VÍZGAZDÁLKODÁSI ÖVEZET (VG) 

18. § 

(1) Az övezetbe  
a) vízmedrek telke (VG1),ezen belül 

• az állandó és időszakos vízfolyások medre és parti sávja, 
• az állóvizek medre és parti sávja,  
• a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, 

b) a vízbeszerzési területek (VG2) 
 tartoznak. 

(2) A VG1 övezetben építményt elhelyezni nem szabad. 

(3) A VG2 övezetben csak a vízművek ivóvízellátással kapcsolatos létesítményei helyezhetők el. A 
beépített telek területe nem lehet kisebb 450 m2-nél, az épület(ek) szabadonállóan 
helyezhető(k) el, a legnagyobb beépítettség 30 % lehet és az építménymagasság nem 
haladhatja meg a 4,5 m-t. 

 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEMI ELŐÍRÁSOK 

19. § 

 (1) Helyi építészeti értékvédelem alá vonja a szabályozás a HÉSZ 2. mellékletében felsorolt 
építményeket. Helyi védettség alá eső épületeknél: 

  – az épület lebontása csak életveszély esetén - csak szerkezeti okok miatt - 
engedélyezhető 

  - felújításkor vagy újjáépítéskor az eredeti építészeti állapotot kell helyreállítani vagy 
megőrizni: átalakítani, bővíteni, felújítani csak a meglévő tömegarányok, a helyi népi 
építészeti hagyományokra utaló homlokzati tagozatok, részletmegoldások megtartásával 
szabad. 

(2) A helyi értéket képviselő dokumentálandó épület lebontható, de bontás előtt az épületről 
felmérési és foto dokumentációt kell készíteni és annak egy példányát a Polgármesteri Hivatal 
irattárában ill. a helytörténeti gyűjteményben kell elhelyezni. 

(3) A szabályozási tervlapon jelölt,az (1) és (2) bekezdés szerinti helyi értékvédelem alá eső 
telkeken építés, felújítás, átalakítás - az építési övezeti előírásokon túlmenően - csak az alábbi 
előírások alapján végezhető: 
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a) A helyi védelem alá eső telkek esetében a telek szélessége a beépítési ritmus 
védelmében nem változtatható. A farmesgyék kismértékű korrekciója – az építési 
övezeti paramétereken belül - megengedhető. 

b) A helyi védelem alatt álló meglévő épületek csak úgy újíthatók fel, ha a jellegzetes 
vérteskethelyi lakóépítészet jegyei a felújított épületen, mind tömegformálásban, mind 
homlokzatképzésben, mind részletképzésben megjelennek. Ennek érdekében a 
vonatkozó építési övezeti előírásokon kívül az alábbi előírásokat is meg kell tartani. 
1. Az épület szélessége a hagyományos fésűs-fogas falusias beépítésű utcákban az 

utcai kerítéstől mért legalább 15,0 m mélységig nem, ill. legfeljebb 8,0 m-ig növelhető, 
e távolság mögött keresztszárny is létesíthető. 

2. Az előírt építménymagasságot az utcai homlokzaton külön is meg kell tartani. 
3. Meglévő oszlopos tornácot meg kell tartani.  
4. A tetőforma vagy oromfalas, vagy kisméretű csonkakontyolású nyeregtető lehet 
5.  Tetőtér beépítés esetén a tetőtéri szinten az utcai homlokzaton erkély, vagy loggia 

nem lehet. 
6. A tetőhéjalás anyaga csak égetett kerámiacserép vagy nád lehet. 
7. A kémény a tetőn kívül csak falazott téglaszerkezet lehet, toldó berendezések nem 

alkalmazhatók. 
8. A homlokzatok vakolt felülete simított legyen, fehér vagy pasztellszínnel, rikító színek 

nem alkalmazhatók. Téglaburkolatú homlokzat csak a hagyományos színvilágnak 
megfelelő burkolótéglával készülhet. A lábazat terméskőből is épülhet. 

9. Az épületek homlokzatán reklámhordozók, légkondicionáló berendezések nem 
helyezhetők el. 

10. Homlokzaton gázvezetékeket látható helyen csak mélyített horonyban szabad 
vezetni. 

11.A kerítés anyaga újonnan csak fa-, kovácsoltvas vagy téglaszerkezetű és burkolatú 
lehet.  A kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,80 m –t. Tömör kerítés nem 
létesíthető - a hézag legalább érje el a felület 50 %-át. A tömör részek (falazott 
oszlopok) szélessége az utca felől nézve külön-külön legfeljebb 25 cm lehet. 

(4) Az (1) és (2) védettségű épületekkel szomszédos telkekre vonatkozó építési 
szándék esetén az építési engedélyezési tervhez a védett épületeket is 
tartalmazó látványtervet is kell készíteni. 

 
ÉRTÉKVÉDELMI ELŐÍRÁSOK1 

20.§ 
A nyilvántartott és régészeti érdekű régészeti lelőhelyeken a 2001. évi LXIV. Tv. és a kapcsolódó rendeletek 
előírásait kell betartani. A szabályozási terven jelölt régészetileg nyilvántartott területeken minden 30 cm-es, 
ill. 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó tevékenység engedélyezési eljárásába a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Regionális Irodáját szakhatóságként be kell vonni. 

Az országosan védett (műemlék) épületen és telken az építési hatósági jogkört a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal (KÖH) gyakorolja, a műemléki környezetben az építési engedélyezési eljárásba az építési hatóság 
KÖH-t köteles szakhatóságként bevonni. 

A műemlékre és a műemléki környezetben elhelyezkedő épületekre, telkekre vonatkozóan a hatályos 
Kulturális Örökség Védelméről szóló törvény előírásait kell betartani. 

 
TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMI ELŐÍRÁSOK  

21. § 
A vízfolyások mentén a 46/1999. (III.18.) Korm. rendelet előírásait, a természetes és természetközeli 
állapotú vízfolyásokon, vizes élőhelyeken a TVT 18§ (3-4) bek. előírásait be kell tartani.2 
                                                 
1 Az apróbetűs előírások nem tartoznak önkormányzati hatáskörbe 
2 Az apróbetűs rész országos jogszabály, nem tartozik az önkormányzati jóváhagyás körébe. 
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(1) Az egyedi tájértékeket meg kell őrizni, jó karban tartásukról gondoskodni kell. 

(2) Az erdők, védő zöldsávok, fasorok telepítésénél a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok 
alkalmazhatók. 

(3) Gyep (rét, legelő), nádas, mocsár, vízállásos művelési ág nem, illetve csak természetes 
beerdősülés után (erdőre) változtatható meg. 

(4) A patakok, vízfolyások mentén a fakivágás tilos. Ha a fa egészségi állapota vagy életveszély 
miatt a fakivágás mégis szükségessé válik, a fa pótlásáról gondoskodni kell. 

(5) A helyi védelemre javasolt területeken a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv előírásait 
be kell tartani. A védett területekre kezelési tervet kell készíteni. Továbbá: 

a) a már meglévő épületek megtarthatók és felújíthatók 
b) új épületek az esetben sem helyezhetők el, ha az övezeti előírások megengedik, 
c) távközlési torony nem építhető 
d) újonnan elektromos légvezeték nem létesíthető. 
e) anyagnyerő hely nem alakítható ki. 

(6) A védett természeti területek határától mért 500 m-en belül különálló adótorony nem helyezhető 
el. 

KORLÁTOZÁSI ELŐÍRÁSOK 

22. § 

(1) Bűzös, fertőzés-veszélyes telephely védőterületére eső telkeken, ill. telekrészeken 
szállásjellegű, pihenési célú, intézményi, továbbá élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-
raktározás céljait szolgáló építmény nem helyezhető el. 

(2) Közmű védőterületére eső – a szabályozási terven jelölt – telkeken, ill. telekrészeken 
építmény nem helyezhető el. 

(3) A szabályozási terven jelölt vízfolyások menti védőterületen belül (külterületen a parttól 
számított 50 m-es sávban) kizárólag extenzív művelést lehet folytatni, vegyszerek, 
növényvédőszerek és műtrágya használata tilos, épület, építmény nem helyezhető el. 

(4) Országos közút védőterületére eső - a szabályozási terven jelölt - telkeken, ill. telekrészeken 
építmény csak az OTÉK 36. § (6) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény 42/a §-ban előírt feltételek szerint helyezhető el. 

(5) Vízműkút védőzóna területén csak vízellátást szolgáló létesítmények, ill. a 123/1997. (VI. 18.) 
rendelet szerinti létesítmények helyezhetők el a környezetvédelmi és vízügyi hatóság 
hozzájárulásával. 

(6) 15º-nál meredekebb, vagy 2,0 m-nél magasabb bevágással érintett telkeken az építési hely 
kijelölését, valamint az építmények kialakításának egyedi feltételeit geotechnikai, 
mérnökgeológiai vizsgálatokra kell alapozni, ill. meghatározni, mely vizsgálatokat az építési 
engedélyezési tervhez kell csatolni. 

(7) Meglévő pincékkel érintett telkeken az építés során figyelembe kell venni az építési terület 
pince és üregviszonyait. 

(8) A szabályozási terven lehatárolt szélerózióval és/vagy vízerórióval veszélyeztetett területen 
csak talajkímélő mezőgazdasági technológia alkalmazható. A szélerózióval veszélyeztetett 
területeken a szőlő, gyümölcsös, rét-legelő művelési ágban nyilvántartott területek művelési 
ága nem szűntethető meg, ültetvény megszűnése esetén az újratelepítésig gyepesítéssel kell 
védeni a területet. 

(9) Szélerőmű csak általános mezőgazdasási (Má) övezetben helyezhető el a belterületi határtól 
mért 1,0 km-es távolságon kívül akkor, ha a terület semmiféle természeti védelem (ökoháló, 
Natura2000) alatt nem áll és a szélkerék miatt a legközelebbi lakóterület zajterhelése nem 
haladja meg a falusias lakóterületre meghatározott határértéket (nappal 50 dBA, éjjel 40 
dBA). Erdőktől, vízfolyások partéleitől a szélkerék távolsága min. 50 m kell legyen. A 
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szélerőművek kiszolgáló útjaiként – ha vannak - a meglevő külterületi utakat kell felhasználni 
A szélerőműhöz vezető földkábeleket az utak nyomvonalában kell elhelyezni. A nappali légi-
akadály jelzést a mindenkor érvényes szabványok szerint kell kialakítani. 

 
III. Fejezet 

EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
KÖZLEKEDÉSI ELŐÍRÁSOK 

23. § 

(1) A közutak és közterek számára a szabályozási terven meghatározott építési területet kell 
biztosítani. 

(2) A szabályozási szélességen belül a nem közúti közlekedésre kialakított sávokon helyezhetők 
el a 13. § (2) bekezdésben felsorolt létesítmények, építmények függetlenül attól, hogy a 
közlekedési célú közterület I. vagy II. rendű kategóriába tartozik. A szabályozási szélességen 
belül kialakított zöldsávokon a 24. § (1) bekezdés szerinti előírások betartásával lehet 
növényzetet telepíteni. 

(3) Az építési övezetekben a telkeken belül, kell elhelyezni az OTÉK előírásai szerinti gépkocsi 
tárolókat.  

(4) Gépjármű parkolóhely, ha a szabályozási tervlap nem jelöli, csak a forgalmi sávok zavarása 
nélkül alakítható ki. Két parkolóhelyenként legalább egy lombos fát kell telepíteni. 

 

KÖZMŰ ELŐÍRÁSOK 

24. § 

(1) Általános előírások 

a) A közművek elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat 
és előírásokat be kell tartani. Az üzemviteli, karbantartási célú hozzáférhetőség és a 
közművezetékek védelme érdekében vezetékek védőtávolságát meg kell tartani. A 
védőtávolságon belül mindennemű tevékenység végzése csak az illetékes üzemeltető és az 
érintett szakhatóság hozzájárulásával lehetséges. 

b) A közüzemi közműhálózatokat és a közműlétesítményeket közterületen, vagy a közmű 
üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb ágazati előírás nem 
tiltja - szolgalmi jog földhivatali bejegyzésével kell a helyet biztosítani.  Már szolgalmi joggal 
terhelt telekrészen mindennemű (építési és egyéb engedélyköteles) tevékenység csak a 
szolgalmi joggal rendelkező hozzájárulásával engedélyezhető.  

c) A telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel s mérési helyekkel kell csatlakozni. 
Ingatlanon áthaladó, más telket ellátó bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot az 
illetékes Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot 
az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni. 

d) A belterület beépítésre szánt területén az építési engedély kiadásának feltétele a 
villamosenergia ellátás, a közüzemi vízellátás, a felszíni vízelvezetés és az egyedi 
szennyvízelhelyezés vagy szennyvíztisztítás megléte. A szennyvízcsatornázás kiépítése után 
építési engedély feltétele a szennyvízcsatornahálózatra csatlakozással kiegészül. 

e) Külterületi telekre építési engedély csak az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvíz és a 
villamosenergia ellátás esetén, valamint jelen rendelet szennyvízkezelésre vonatkozó 
előírásainak teljesülése esetén lehetséges. 

f) A felhagyott közműveket ill. a meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt 
szükségessé váló kiváltásakor a kiváltandó feleslegessé vált közművet el kell bontani, indokolt 
esetben, ha a földben marad, eltömedékelését szakszerűen meg kell oldani. 
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g) A közművezeték átépítésekor és új vezeték létesítésekor a gazdaságos területhasználatra 
figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű 
elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. 

h)  Közművezetékek és közműlétesítmények elhelyezésénél a településkép védelmére 
figyelemmel kell lenni. 

A víziközművek hálózatai, létesítményei csak vízjogi létesítési engedély alapján kivitelezhetők.3 

(2) Vízellátás 

a) Új vízhálózat építésénél és a meglevők rekonstrukciójánál a tüzivíz ellátás érdekében DN 100 
mm-nél kisebbkeresztmetszetű vezeték nem alkalmazható. Az oltóvíz kivételéhez földfeletti 
tűzcsapokat kell kiépíteni. A tűzcsapokat a védendő épülettől mérten 100 méternél közelebb 
kell elhelyezni.  

b) Azoknál a létesítményeknél, ahol az oltóvíz igény meghaladja a hálózatból kivehető 
vízmennyiséget, az építmények tűzivíz ellátását tűzivíz tároló építésével és a tűzszakaszok 
méretének csökkentésével kell megoldani. Az építési engedély kiadásának feltétele a 
szükséges tűzivíz ellátás biztosíthatósága, használatba vételi engedély feltétele a szükséges 
oltóvíz megléte. 

c) Új utak létesítésénél a tűzivíz vételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a tűzoltó gépjármű 
mellett legalább egy forgalmi sáv szabadon maradjon. 

d) A kétoldali betáplálás érdekében körvezetékes hálózatot kell kiépíteni az új fejlesztési területek 
ellátásakor – ha azt az adottságok lehetővé teszik. 

e) A beépítésre nem szánt területeken lakás céljául szolgáló, továbbá gazdasági vagy 
idegenforgalmi célú új épület elhelyezése, illetve meglévő épület felsorolt célra történő 
funkcióváltása csak akkor engedélyezhető, ha az épület az ÁNTSZ által is elfogadott 
egészséges ivóvízzel ellátható. 

Mindenféle házi-kút létesítése engedélyköteles. A kút létesítését 500 m3/év mennyiség vízhasználati határig a talajvízből 
ill. az első vízadó rétegből az önkormányzat jegyzője engedélyezi, minden egyéb esetben a Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet az engedélyező hatóság. 

(3) Szennyvízelvezetés 

a) A település területén a szennyvízek szikkasztása nem engedélyezhető. 

b) A környezet védelmében a nyílt árkokba, időszakos, vagy állandó vízfolyásba történt 
szennyvíz bekötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg 
kell szüntetni. 

c) A szennyvízcsatornázás megvalósításáig  

• meglevő épület 50 m2 alapterülettel történő bővítésekor, továbbá 
• új épületek elhelyezésekor, valamint 

• meglevő épület ivóvíz bekötésének a megvalósításakor  
a szennyvizeket egyedi, vízzáró gyűjtőtárolókban kell felfogni, amelyekből a szennyvíz 
kiszippantható, a szennyvíz-iszap kiüríthető.  

d) A szennyvízcsatorna hálózatépítés megvalósulása után a belterületi ingatlanokat a 
szennyvízcsatornára rá kell kötni. 

e) Külterületi beépített és beépítésre szánt területeken: 
• ha az ingatlan a belterület közelében van és a műszaki és gazdaságossági adottságok 

lehetővé teszik, rá kell kötni a belterületi szennyvízcsatorna hálózatra.  

                                                 
3 Az apróbetűs előírások más jogszabályból származó kötelezettségek, nem tartoznak az önkormányzati testület 
jóváhagyási körébe. 
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• Szennyvízcsatorna hiányában a keletkező szennyvizek számára vízzáró szennyvíz gyűjtő-
tároló berendezést kell építeni, melyek ellenőrzött kezelését biztosítani kell. 

f) Ha a (pl. gazdasági területen) kibocsátott szennyvizek szennyezettsége a közcsatornára való 
rákötés előírásainak nem felel meg, a határérték feletti szennyezettséget a telken belül 
létesítendő szennyvízkezeléssel (előtisztító) a megengedett határértékig meg kell tisztítani. 

g) Helyi tisztítótelep építése esetén a szennyvíztisztítási technológiát úgy kell megválasztani, 
hogy a védőtávolság igény ne haladja meg a 300 m-t. A telepre érkező szennyvíz fogadását ill. 
a keletkező szennyvíziszap elszállításig való tárolását zárt térben ill. berendezésben kell 
megoldani. A tisztítómű 300 m-es védőtávolságában lakó- és üdülőépület létesítése, élelmiszer 
és gyógyszer előállítás, tárolás, csomagolás, kereskedelem nem engedélyezhető.  

(4) Felszíni vízelvezetés  

a) A település közigazgatási területén áthaladó vízfolyások mindkét oldalán – a Batthyány ér, 
Pulai árok, Törökbálint-ér és mellékágai medre mellett - és a tavak – Várhelyi és Vadász tó 
valamint a tervezett sport-tó - partéleitől mért 6-6 m széles karbantartási sávot kell biztosítani. 
A nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1m 
szélességű sávot fenn kell tartani. A közterületként ki nem szabályozható karbantartó sávra a 
patak kezelője számára szolgalmi jogot kell bejegyezni. A karbantartási sávok nem építhetők 
be, legfeljebb olyan tevékenység végezhető rajtuk, amely a szakfeladatok elvégzését nem 
akadályozza. 

b) A Kossuth Lajos utca 21. és a 127. számú telkeken átmenő csapadékvíz elvezető árok 
számára a szolgalmi jogot biztosítani kell.  

c) A Kossuth Lajos utca 21. számú magántelken átvezető árok vízgyűjtő területén belül, főutca 
déli oldali sávjában, a speciális terepadottságok miatt a vízelvezetést, a helyi környezethez 
illeszkedő megoldással kell megvalósítani. 

d) A csapadékvíz hálózattal szállított csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó 
műtárgyat kell építeni.  

e) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkoló „zöld” (nem vízzáró, áttört burkolatú) 
parkolóként nem építhető. A parkolót kiemelt szegéllyel kell építeni, felületéről az összegyűlő 
csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába.  

f) A Batthyány ér É-i oldalára tervezett lakóterület beépítéséhez talajmechanikai szakvélemény 
szükséges. 

g) A csapadékvíz elvetzetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig 
ellenőrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó) területű beruházás esetén. Építési 
engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz biztonsággal továbbvezethető a 
befogadóig. 

Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi 
létesítési engedély alapján szabad. 
Közvetlen élővízbe vizet beengedni csak vízjogi létesítési engedéllyel, a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után 
szabad, hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. 

(5) Villamosenergia-ellátás 

a) Területgazdálkodási és településképi szempontból az új beépítésre szánt területeken a 
villamos kisfeszültségű és a közvilágítási, továbbá a hírközlési vezetékeket csak földkábelben 
szabad vezetni, kivéve, ha műszaki és gazdaságossági tényezők a földfeletti építést indokolttá 
teszik. A  villamosenergiahálózat, hírközlési és kábel TV föld feletti szabadvezetékeit közös 
egyoldali oszlopsoron kell vezetni. 

b) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során 
energiatakarékos lámpatestek elhelyezéséről kell gondoskodni. 

c) A lámpákkal és reklámfényekkel káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, 
ingatlan használatát korlátozni tilos. 

(6) Földgázellátás 
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a) A földgázvezetékeket közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad 
kivitelezni. 

b) Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell 
elhelyezni. A tervezett gáz-nyomásszabályozók az épületek utcai homlokzatára nem 
telepíthetők. A berendezések a telkek előkertjében vagy az épületek alárendeltebb 
homlokzatára szerelhetőek. 

A gázüzemű nyomvonalas létesítmények biztonsági övezetére vonatkozó 6/1982. (V.6.) IpM. rend. előírásait be kell 
tartani. 

(7) Elektronikus hírközlés 

a) A fejlesztési területeken a tervezett hírközlési és a kábel TV vezetéket a kisfeszültségű és a 
közvilágítási hálózattal közös oszlopsoron, vagy földalatti vezetéssel, földkábelben kell 
kiépíteni. 

b) 6,0 m magasságot meghaladó közszolgálati, iparági hírközlési antennák és járulékos 
berendezéseik hírközlési építmények (antennatornyok) csak építési engedéllyel létesíthetők. 
Az engedély csak az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás szerint adható ki. 

 

ZÖLDFELÜLETI ELŐÍRÁSOK 

25. § 

(1) A 16 m vagy annál nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken 
kétoldali, a 12 m, ill. annál kisebb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken 
legalább egyoldali fasort kell telepíteni, ill. a meglévők védelméről gondoskodni kell. 

(2) A közművek létesítése nem károsíthatja a meglévő és tervezett zöldfelületeket. 

(3) A jelentős zöldfelületekkel rendelkező intézmények kertjeit (iskola és Polgármesteri Hivatal 
kertje, templomkert) felújítani vagy újat létesíteni csak kertrendezési terv alapján szabad. 

 

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

26. § 

(1) Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a 
jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket 
meghaladó mértékű káros hatást a környezetükre. 
A terhelési határértékeket bármely tevékenység és létesítmény esetén zaj- és 
rezgésvédelem, talajvédelem, radioaktivitás, a levegő tisztaságának védelme és a 
vízminőség tekintetében az építési engedély megkérésekor a hatályos jogszabályok alapján 
kell meghatározni. 

(2) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a kibocsátási (emisszió) illetve légszennyezettségi 
(imisszió) határértékek a 14/2001 (V.9.) KöM-EüM-FVM e. rend. szerint veendők figyelembe. 
Egyéb, levegőtisztaság-védelmi és légszennyezési kérdésekben a levegő védelmével 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 349/2006. (XII.23.) Kormányrendelet által módosított 
21/2001 (II.14.) Korm. rendeletet és a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 1/2005. (I:13.) által módosított 4/2002 (X.7.) KvVM rendeletet kell 
figyelembe venni. 

(3) A község területén kommunális és veszélyes hulladék égetése nem engedhető meg.  

(4) A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából figyelembe veendő határértékeket a 8/2002 
(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet tartalmazza.  

(5) A meglévő és távlati vízbázisok védelmére a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet előírásait kell 
figyelembe venni. 
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(6) Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak a külön rendeletben 
szabályozott és a vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások együttes 
figyelembevételével engedélyezhető. 

(7) A kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a települési 
hulladékgazdálkodási terv, illetve a mindenkor érvényben lévő, a hulladékgazdálkodásról 
szóló önkormányzati rendelet(ek) szerint kell tervezni és végrehajtani. 

(8) Az építési törmeléket, valamint a kikerülő földfelesleget a kommunális hulladéktól elkülönítve 
kell deponálni. Talajvédelmi érdekből létesítmények elhelyezése esetén a talaj felső 
humuszos (min. 20 cm-es) rétegét el kell különíteni és újrahasznosításáról gondoskodni kell. 

(9) Területek feltöltése csak engedély alapján, szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, föld, 
homok, egyéb hulladéktól mentes építési törmelék) történhet. 

(10) A szippantott szennyvizek ártalmatlanítása, leürítése kizárólag csak a hatóságilag 
engedélyezett fogadóállomásokon, helyeken (a település közigazgatási területén kívül) 
lehetséges. 

(11) A talaj és a felszíni, ill. felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, 
növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró 
szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni. 

(12) A község igazgatási területén csak olyan állattartó telepet szabad üzemeltetni, ahol a 
keletkező trágya kezelése, ártalmatlanítása a szakhatóságok által elfogadott módon 
megoldott. 

(13) Állattartó telep és egyéb, kellemetlen szaghatást, bűzt okozó létesítmény, lakó- és 
különleges területhez 300 m-nél közelebb nem létesíthető. 

(14) Trágyalé mezőgazdasági, vagy erdőterületeken történő kiöntözése csak a talajvédelmi és a 
vízügyi hatósággal egyeztetve, engedélyükkel és jóváhagyásukkal történhet. 

(15) A csapadékvíz elvezetéséről a telek (telkek) tulajdonosának, használójának gondoskodnia 
kell. Vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek 
betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. 

(16) A be nem épített telekrészek, zöldterületek allergiakeltő gyomnövényektől történő 
mentesítéséről a tulajdonosnak gondoskodni kell. 

(17) Az élővizek partjától számított  
a) külterületen – nem beépítésre szánt területen – 50 m, 
b) belterületen és külterületi beépítésre szánt területen 15 m védőtávolságon belül gazdasági 

építmény és lakóépület nem építhető. 
 

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKBEN ÉRVÉNYES KÖRNYEZETTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK 

Lakóterületeken és településközpont vegyes területeken 
27. § 

(1) Zaj és rezgés elleni védelem 
a) A község lakóövezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi 

létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkára, illetve a közlekedéstől 
származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok a lakóövezetekre 
érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák. 

b) A lakóövezetekben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) 
zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei 
szerint a 2. sorszámmal jelzett ("Lakóterület (…falusias…)") területi funkciónak 
megfelelően kell figyelembe venni. 

c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében 
foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek. 
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d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt 
határértékek érvényesek. 

 (2) Levegőtisztaság-védelem 
a) A lakóövezetekben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 

349/2006. (XII.23.) Kormányrendelet által módosított 21/2001. (II. 14) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság. 

b) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a  
14/ 2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell 
figyelembe venni. 

 
Különleges területeken 

28. § 
(1)Zaj és rezgés elleni védelem 

a) A különleges területek övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket 
(üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a 
közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az 
övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák. 

b) A különleges területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési 
(immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-3. 
sz. mellékletei szerinti területi funkciónak megfelelően az alábbiak szerint kell 
megállapítani: 
- temető, egyházi: 2. sorszámú területi funkció, 
- sport: 4. sorszámú területi funkció 

c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében 
foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek. 

d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt 
határértékek érvényesek. 

 (2) Levegőtisztaság-védelem 
a) A különleges területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) 
határértékeit a többször módosított 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
állapítja meg a környezetvédelmi hatóság. 
b) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a  
14/ 2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell 
figyelembe venni. 

IV. fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
FOGALMAK 

29. § 

A rendelet alkalmazása tekintetében: 

- Építési övezet: OTÉK fogalom, a beépítésre szánt területek területfelhasználási egységein 
belüli egyes területrészeken a felhasználás (rendeltetés) és az építés feltételeit és módját 
meghatározó besorolás. 

- Épülettömeg: A beépítési % szerinti m2 és az építménymagasság szorzatával kapott érték. 
- Építmény-szintterület: 

nettó: valamennyi építményszint valamennyi helyiségének összes alapterülete, 
bruttó: valamennyi építményszint külső falsíkok által határolt területe. 

-  Háromszintes növényállomány: Olyan fásított terület, ill. területsáv, ahol legalább egy nagy vagy 
közepes lombtömegű fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje telepített 15 m-
ként, és a többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel borított. 
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- Homlokzatok karaktere: A homlokzatok legfontosabb jellegzetességét adó építészeti elemek 
összessége. Ilyenek a párkányok, nyílászárók, lábazatok, tagozatok, rusztikus vakolat, 
tetőformák, attika falak, ereszkiugrások. 

- Kézműipari építmény: Olyan építmény, ahol nem gépi technológiával állítanak elő termékeket, 
ahol a kézi munka a jellemző. 

- Kisgarázs: Gépkocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, amelyben legfeljebb 2 
gépkocsi állás alakítható ki. 

- Közhasználatú kert: A szabályozási tervlapon lehatárolt szabadonálló-telepszerű beépítési 
módon vagy közhasználatú építményi telkeken belüli zöldfelület. E zöldfelület területe lehet 
önkormányzati, ill. nem önkormányzati tulajdonú. 

- Közlekedési célú közterület: Az a közterület, amely általában gépkocsi-közlekedés célját 
szolgálja. De ilyen terület a gyalogos közlekedés célját szolgáló közterület is. 

- Közhasználatra szánt terület: A közterület fogalmába nem tartozó, de a közhasználatban nem 
korlátozott területek tartoznak. Ilyen pl. az egészségügyi – szociális - turisztikai erdő, vagy a 
belterületi véderdő, ahol a tulajdoni állapotoktól függetlenül a közhasználat nagyobbrészt nem 
korlátozható.. 

- Közhasználatú építmény: Az építmények olyan csoportja amelyek használata a köz számára 
nem korlátozott, és közösségi célokat szolgál. A szabályozási tervlap jelöli a különleges 
közhasználatú építményi zónákat, ahol a közhasználatú építmény funkciója kötött (pl. oktatás, 
sport stb.) 

- Közösségi cél: A település közösségének közös érdekeit szolgáló célkitűzés. A közösségi célok 
érdekében lehet közcélú tilalmakat, korlátozásokat elrendelni. Ilyen közösségi célt szolgáló 
tilalom pl. a közutak, a zöldfelületek létesítése, vagy a közösségi intézmények építése 
érdekében elrendelt területbiztosítás. Az építési hatóság határozatban értesíti ki az érintett 
telektulajdonosokat. 

- Külterület: Étv fogalom. A település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, 
elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, 
hulladéktelep) célra szolgáló része. Az OTÉK megengedi, hogy a településrendezési terv 
külterületen beépítésre szánt területet kijelöljön. 

- Mezőgazdasági építmény: A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos  termékfeldolgozás és tárolás építménye 

- Mezőgazdasági major: Új birtokközpont nem létesíthető, ezért csak a korábban kialakult 
mezőgazdasági birtokközpontok tartoznak ide. E későbbi birtokközpontok, majorok 
mezőgazdasági funkciója megszűnt vagy megszűnőben van. Ezért a szabályozási terv ezeket 
gazdasági zónákba sorolja. 

- Oldalhatáron álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak 
oldalhatáron álló építési helyen belül helyezhető el. Az oldalhatáron álló építési hely a telektömb 
utcavonalán jellemzően a jobb vagy baloldali telekhatárhoz csatlakoztatva úgy helyezkedik el, 
hogy 

− vagy elő- és hátsókerttel, valamint egy oldalról oldalkerttel 
− vagy hátsókerttel, és egy oldalról oldalkerttel 
− határos, és a szomszédos telek építési helyével nem érintkezik. 

- Ömlesztett anyag tároló: Az ömlesztett anyagtárolás céljára létesített olyan melléképítmény, 
amelynek területe a 2,0x2,0 m alapterületet és a 2,5 m magasságot nem haladhatja meg. 

- Övezet: OTÉK fogalom. A beépítésre szánt területek területfelhasználási egységein belüli 
egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. 
Jelen rendelet szempontjából az övezet OTÉK fogalma azonos a beépítésre nem szánt 
területek rendeltetési zóna fogalmával. 

- Pavilon: Olyan építmény, amely huzamos tartózkodásra alkalmas helyiséget foglal magában, 
épületszerkezete könnyűszerkezetű, továbbá egy-egy rendeltetési egysége nem nagyobb mint 
20 m2, valamint építmény magassága legfeljebb 3,0 m. 

- Saroktelek: Az a telek, amely a közterülettel egynél több, egymással 120o-nál kisebb szöget 
bezáró határvonallal érintkezik. 

- Siló: Takarmány tárolására szolgáló, légmentesen elzárt tartály vagy verem. 
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- Szabadon álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan az építmény csak szabadon 
álló építési helyen belül helyezhető el. 
A szabadon álló építési hely vagy helyek a telken belül úgy helyezkednek el, hogy azok 

− vagy az elő- és hátsókerttel, valamint mindkét oldalról oldalkerttel, 
− vagy a hátsókerttel és mindkét oldalról oldalkerttel határosak. 

- Szabályozási elem: A rendelet előírásainak egységei (elemei). A szabályozási elemek 
csoportosíthatók témakörönként, illetve aszerint, hogy szövegben, vagy csak rajzilag 
rögzíthetők. 
A szöveges szabályozási elemeket a VÉSZ, a Vérteskethelyi Építési Szabályzat, a rajzi 
szabályozási elemeket pedig a szabályozási terv rögzítik. 

- Szabályozási szélesség: Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között 
megengedett legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb 
szélessége, a közterület szélessége a nem közterületek között. 

- Szabályozási terv: Étv. fogalom. A szabályozási terv a VÉSZ (Vérteskethelyi Építési 
Szabályzata) rajzi kiegészítése (melléklete) és így annak elválaszthatatlan része. 

- Telek homlokvonala: Az utca vagy közterület felőli telekhatár. 
- Tervezett beépítésre szánt terület: A területbe azok a telkek tartoznak, amelyek a jelen előírás 

jóváhagyása előtt külterületbe és beépítésre nem szánt területbe tartoztak és a jelen szabályzat 
beépítésre szánt területbe sorolja. 

- Utcai épület, épületrész: A telek homlokvonalától 15,0 m-en belül álló épület, ill. épületrész. 
- Védőterület, védősáv: A védelmet igénylő építmények védelmére és a környezeti károk 

mérséklésére szolgál. A védőterületet valamely építmény körül, míg a védősávot valamely 
építmény, objektum mentén kell kialakítani. Az előbbiek kiterjedését a védőtávolság határozza 
meg. 

- Zártsorú beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak zártsorú építési 
helyen belül helyezhető el. A zártsorú építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy a 
telek oldalhatáraival érintkezik és a hátsó kerttel vagy a hátsó telekhatárral határos. 

 

A RENDELET MELLÉKLETEI 

30. § 

1. sz. melléklet: Az építési övezeteknél használt értékek táblázatos összefoglalása 
2. sz. melléklet: A helyi védelem tárgyai 
3. sz. melléklet: A belterület szabályozási terv 
4 . sz. melléklet: A külterület szabályozási terv 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

31. § 

(1) E rendelet 2007.    …………….  lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló 
ügyekben kell alkalmazni.  
 
 
 …………….. ……………  
 polgármester jegyző 
 



 
 VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

 

 
 JÓVÁHAGYANDÓ TERV         2007. JÚNIUS 

 
39

1. SZ. MELLÉKLET : Az építési övezeteknél használt értékek táblázatos összefoglalása 
a) A beépítési módok: 

szabadon álló (SZ) 
oldalhatáron álló (O) 
zártsorú (Z) 
ikresen csatlakozó (IKR) 

b) Az újonnan kialakítható építési telkek méretei: 
legkisebb telekszélesség beépítési módtól függően m-ben A legkisebb  

teleknagyság m² 
A legkisebb  

telekmélység m 
 

szabadon álló oldalhatáron álló 

450 20  14 12 

600 25  14 12 

900 35  16 14 

1100 40  18 16 

1500 40  20 16 

5000 80  50 30 

K kialakult  kialakult 

c) A beépítettség mértéke, beépítési % 

  5 % 
10 % 
15 % 
20 % 
25 % 
30 % 
K kialakult 

d) Az  előírt legnagyobb építménymagasság értékei: 

legfeljebb 4,5m 
legfeljebb 6,5m 
K = legfeljebb a meglévő épület építménymagassága 
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2. SZ. MELLÉKLET: A Helyi védelem tárgyai  
 

2/A ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ALÁ ESŐ ÉPÜLETEK 

CÍM HRSZ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY 
Ady E. u.69 495 ref. templom 
Feszület a Kossuth u.110-nél   köztéri műalkotás 
Feszület a Kossuth u.elején   köztéri műalkotás 
Kossuth u. 8 159 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 10 160 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 16 164 evangélikus templom 
Kossuth u. 18   
Kossuth u. 19 42 lakóház 
Kossuth u. 22 173 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 53 6 lakóház és gazdasági-és melléképület együttes 
Kossuth u. 62 219 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 64 220 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 78 230 lakóház és gazdasági -és melléképület együttes 
Kossuth u. 81 442 lakóház 
Kossuth u. 83 441 lakóház 
Kossuth u. 85 440 lakóház 
Kossuth u. 94 241 lakóház és gazdasági -és melléképület együttes 
Kossuth u. 100 244 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 106 248 lakóház 
Kossuth u. 122 318 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 124 319 melléképület (nyári konyha) 
Kossuth u. 126 320 lakóház, polgárias 
Kossuth u. 130 322 lakóház 
Kossuth u. 137 372 lakóház 
Kossuth u. 141 370 lakóház 
Kossuth u. 143 369 lakóház 
Kossuth u. 156 335 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 168 341 lakóház és gazdasági és melléképület együttes 
Kossuth u. 181 349 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 183 348 lakóház-helyreállított 
Petőfi u. 21 269 lakóház-helyreállított 
Petőfi u. 22 285 lakóház, polgárias 
Táncsics u.22 112 lakóház 
Táncsics u. 16   
Táncsics u. 108   
Táncsics u. 110   
Táncsics u.142   
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2/B BONTÁS ESETÉN ÉRTÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉRE  
KIJELÖLT ÉPÜLETEK  

 

CÍM HRSZ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY 
Ady E. u.  448 lakóház és melléképület 
Ady E. u. 21 484 lakóház és pince 
Kossuth u. 15 46 lakóház 
Kossuth u. 34 192 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 36 193 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 40 199 gazdasági épület együttes 
Kossuth u. 47 17 lakóház 
Kossuth u. 114 313 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 116 314 lakóház és gazdasági és melléképület együttes 
Kossuth u. 118 315 lakóház (romos) 
Kossuth u. 120 316 lakóház-helyreállított  
Kossuth u. 128 .321 lh. tornácos része és a gazdasági ép. együttese 
Kossuth u. 135 373 lakóház 
Kossuth u. 140 327 lakóház 
Kossuth u. 149 366 lakóház 
Kossuth u. 155 362 lakóház (helyreállítandó) 
Kossuth u. 158 336 lakóház 
Petőfi u. 24 286 lakóház, polgárias 
Táncsics u.1 152 lakóház 
Táncsics u.3 151 lakóház 

 

HELYI VÉDETT UTCASZAKASZOK  
A Kossuth utca 81-85, a templom mellett ősi településformaként kialakult beépítési „sziget” 
A Kossuth utca mindkét oldala a Petőfi utca torkolatától a K-i belterületi határig 

 

HELYI VÉDETTSÉG ALÁ TARTOZÓ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

1. A Ludas-tó környéke 
2. A Várhelyi – tó két tölgyfával 
3. A Batthyányi-ér menti gesztenyesor 
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FÜGGELÉK:  
Országos műemléki védelem alatt álló épület: 
Római katolikus templom Kossuth u. hrsz 445. Barokk, 1766. Fellner Jakab 
 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 
1. Halmoki dűlő  hrsz 011/2 KDM Régészeti Adattár 120-73 

      KDM Régészeti Adattár 181-84 

2. Csemetekert  hrsz 011/2 KDM régészeti adattár 1120-73 

3. Várhelyi tó környéke hrsz 011/2 KDM Régészeti Adattár 181-84 

4. Dobsa úti dűlő  hrsz 0165 KDM Régészeti Adattár 181-84 

5. Kerített várhely  hrsz 011/2 KDM Régészeti Adattár 120-73 

6. Evangélikus temető mögött hrsz 196 KDM Régészeti Adattár 2006.16 

1.2.2/A  SZABÁLYOZÁSI TERV A BELTERÜLETRE M = 1: 4000 
3. SZ. MELLÉKLET 
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1.2.2/B  SZABÁLYOZÁSI TERV A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETRE M = 1: 15 000 
4. SZ. MELLÉKLET 
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2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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2.1 TÉRSÉGI ELHELYEZKEDÉS, KAPCSOLATOK 
Vérteskethely Komárom-Esztergom megye D-Ny-i részében, Kisbér kistérségében helyezkedik el 

az M1 autópályát és a 81-es főutat 
összekötő 13. sz. főút mellett a 
Vértes és a Bakony határán. 
Közlekedési kapcsolatai jók, a 81-
es főút mind Győr, mind 
Székesfehérvár felé jó 
összeköttetést jelent, míg az M1 
autópálya - melyet a településről a 
komáromi csomóponton keresztül 
15,3 km-en belül lehet elérni – a 
főváros felé, sőt nemzetközi 
viszonylatban is jó kapcsolatokat 
biztosít.  

  
A települések elhelyezkedése, 
kapcsolatai 
 

 
A tervezési terület űrfotója  

ETE

CSÁSZÁR

VÉRTESKETHELY

KISBÉR 
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A terület űrfotóján jól látszik a tájhasználat: megkülönböztethetők a mezőgazdasági táblák 
(mozaikos mezőgazdasági területek), erdők, a beépített települési területek, sőt a főbb vízfolyások 
és infrastruktúra vonalak (közutak) is megtalálhatók. 

2.2 AZ ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEK ELHATÁROZÁSAI 
2.2.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓ 
A tervezési területre az alábbiak találhatók az Országos Területrendezési Terv az alábbiakat 
tartalmazza: 
A tervezési terület közvetlen térségét érinti a tervezett: 

• M81 (Nyitra-Komárom-Székesfehérvár) gyorsforgalmi út 
• 88. sz. főút (Tát-Tatabánya-Kisbér-Pápa-Szombathely) fejlesztés 
• gyorsforgalmú vasútvonal. 

Erdősítésre újonnan kijelölt terület az országos tervben Kisbér térségében nem szerepel, a 
jelenlegi erdőgazdálkodási területek megőrzendők. A jelenlegi mezőgazdasági területek 
jellemzően továbbra is művelés alatt megmaradnak. 
 

 
Az OTRT szerkezeti tervlapja (részlet) 

2.2.2. ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció szerint Magyarország regionális fejlesztési pólusait 

vizsgálva a Kisbéri kistérség éppen a főbb 
fejlesztési pólusok (Budapest, Győr) 
hatásterületének határán fekszik, de ennek 
ellenére (és mai belső-periféria helyzete ellenére) 
hosszabb távon nem lesz perifériális helyzetű, 
mert a (szürkével jelölt) Győr-Székesfehérvár 
fejlődési tengelyre esik és a fejlődő Tatabányához 
közel helyezkedik el. 
 Magyarország regionális fejlesztési pólusai 
(forrás: VÁTI Országos Területfejlesztési Konc.) 
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Ugyanakkor, ha a Kisbéri kistérség helyzetét országos összehasonlításban vizsgáljuk az 
tapasztalható, hogy a kistérség társadalmi szempontból az elmaradott kategóriába került 
besorolásra. Ez egyértelműen a humánerőforrások fejlesztésének  szükségességére, a 

(tovább)képzésre, oktatásra és 
információáramlás/szolgáltatás fejlesztésének 
fontosságára hívja fel a figyelmet. A társadalmilag 
hátrányos helyzet viszonylag könnyen 
orvosolhatónak látszik, mivel oka nem egyéb, 
nehezen változtatható társadalmi (nemzetiségi 
összetétel) vagy településhálózati strukturális 
(aprófalvas térség) probléma. 
 
Magyarország regionális fejlesztési pólusai 
(forrás: VÁTI Országos Területfejlesztési Koncepció 
2005. december) 
 
 

2.2.3. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 
A megyei terv az OTRT-re alapul, annak országos elhatározásait részletezi tovább megyei 
léptékben. Ezért szerkezeti elhatározásai azonosak az országos tervével, övezeti lapjai azonban 
olyan konkrét övezeti besorolásokat tartalmaznak, melyeket a településrendezési tervek készítése 
során figyelembe kell venni. Ezért a következőkben a megyei terv Ete-Császár-Vérteskethelyre 
vonatkozó övezeti besorolásai és előírásai ismertetésre kerülnek. 
 

 
Komárom-Esztergom megye Területrendezési Terve és kinagyított jelmagyarázata 
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 A megyei terv jelkulcsa 

Komárom-Esztergom megye Területrendezési Terve a kistérség - ezen belül közvetlenül Ete, 
közvetve Vérteskethely és Császár – fejlődését alapvetően befolyásolja azzal, hogy a 13. sz. főút 
M81 gyorsforgalmi úttá fejlesztését tartalmazza. Ez Szlovákia (Nyitra) felé is erősíteni fogja a 
térségi kapcsolatokat és kihatással lesz Kisbér gazdasági kapcsolataira, fejlődésére, így 
közvetetten Vérteskethelyre is. Növekszik a Kisbér-Tatabánya út szerepe is a 88. sz. (Tát-
Tatabánya-Pápa-Szombathely) főúttá fejlesztéssel, ez elsősorban Vérteskethelyt és Császárt érinti 
kedvezően. 

A megyei terv szerint a három település 
területfelhasználási sturktúrája a jövőben is a 
jelenlegihez hasonlóan alakul: a települési 
területek között jellemzően intenzív (szántó) 
mezőgazdasági terület marad, a vízfolyások 
mentén extenzív művelés (gyep) javasolt. A 
meglevő erdőterületek megtartandók.  
A településeket összekötő infrastruktúra 
hálózatban változások tervezettek: kiépítendők az 
Vérteskethely-Ete, Ete-Császár és Ete-Szákszend 
összekötő utak (piros szaggatott vonallal jelölve). 
Vérteskethely az M81 érintése nélkül rákötendő a 
Kisbér-Bakonysárkány összekötő útra. A 
kistérségen belüli alsóbbrendű úthálózat 
fejlesztése amiatt (is) indokolt, mert ha a 81. és 
13. főút M81 gyorsforgalmi úttá, valamint a Kisbér-
Tatabánya út 88. kétszámjegyű főúttá válik, a 
településközi kapcsolatokat (különösen 

mezőgazdasági és lassú járművek számára) a főúthálózat érintése nélkül, mellékutakon is 
biztosítani kell. A megyei terv sem országos, sem térségi jelentőségű kerékpárutat nem tervez a 
három település közigazgatási területén. 

Komárom-Esztergom megye Területrendezési Tervének övezeti tervlapjai közül a tervezési 
területre vonatkozó tartalommal nem rendelkeznek az alábbiak: 

• tájrehabilitációt igénylő területek övezete 
• érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területek övezete 
• felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe 
• hullámtér és nyílt ártér területeinek övezete 
• csúszásveszélyes területek övezete 
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• katasztrófavédelmi területek övezete 
• vízeróziónak kitett területek övezete 

A tervezési területet érintik és a továbbtervezés számára kötelezettségeket tartalmaznak az alábbi 
övezeti tervlapok: 

• ökológiai hálózat területei 
• kiváló termőhelyi adottságok területei 
• tájképvédelmi övezetek 
• széleróziónak kitett területek övezete. 

 

     
Ökológiai területek övezete (részlet) 

Védett természeti területtel a megyei terv alapján nem kell számolni, ökológiai övezetbe, 
természeti területbe sorolt azonban a vízfolyások mente és az erdőterület (Vérteskethelytől és 
Császártól délre). Ökológiai folyosóba kevés terület esik (a megyei terv alapján), felvethető, hogy a 
vízfolyások menti területek nagyobb arányban legyenek ökológiai folyosóba sorolva. 
 

  
Kiváló termőhelyi adottságú területek övezete (részlet) 
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Jó termőhelyi adottságú Vérteskethely közigazgatási területének É-i fele, Császár esetében 
pedig a településtől ÉNy-ra, valamint a külterület ÉK-i részére vonatkozik az övezet. Ete majdnem 
teljes közigazgatási területe jó termőtalajú. 
 

A tájképvédelmi övezet (zöld színnel jelölve) 
elsősorban a Kisbér-Tatabánya úttól D-re fekvő 
erdőterületekre vonatkozik, így Vérteskethely és 
Császár közigazgatási területének jelentős része 
ezen övezet előírásai alá esik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tájképvédelmi övezet (részlet) 
 
 

 

  
Vízeróziónak kitett területek övezete (részlet) 

Vérteskethely közigazgatási területének cca. 85 %-a vízerózióval veszélyeztetett, míg Császárnál 
ez az arány kb. egyharmad, ott csak a közigazgatási terület déli része esik az övezetbe. 

Szélerózió Vérteskethelyt egyáltalán nem veszélyezteti. Etét csak a közigazgatási terület peremén 
pontszerűen érinti. Szélerózió elsősorban Császár területének középső sávját és a beépített 
települési területtől délre eső külterületi részeket veszélyezteti. 
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Széleróziónak kitett területek (részlet) 

2.3 A KISBÉRI KISTÉRSÉG JELENLEGI HELYZETE 
Mivel mindhárom vizsgált település a Kisbéri kistérség része, helyzetüket alapvetően 
meghatározza az egész kistérség helyzete. Ezért röviden összefoglalásra kerülnek a települések 
gazdasági-társadalmi környezetét is meghatározó kistérségi jellemzők: 
A kistérség területe:     511 km2 

Lakónépessége (2004. dec. 31.):  21 285 fő 
Települések száma: 17, ebből Kisbér város, a többi település község. 
Társadalmi-gazdasági szempontból: 

• elmaradott kategóriába és vidékfejlesztésbe sorolt térség 
• hátrányos helyzetű kistérség. 

Bár Komárom-Esztergom megye egészében az egy főre eső GDP az EU átlagának 63 %-a – ami 
Magyarországon igen jó, Budapest és Győr-Sopron-Moson megye után a harmadik legjobb –
megyén belül azonban a kistérség a fenti besorolás ellenére is a gyengék közé tartozik. 

A munkanélküliségi ráta (2004. dec.) szempontjából - a mellékelt ábrán is láthatóan – a kistérség 
negatív irányban eltér a megyei átlagtól. Míg a megye többi kistérségében 1-5 % között volt a 
munkanélküliség mértéke, itt az 5-7,5 % közötti kategóriába esett (ami az országos átlaghoz 
képest azonban még mindig igen kedvező mérték) 

 
Az egy főre jutó GDP az EU átlagában  Munkanélküliségi ráta (2004. december) 
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Ma Magyarországon több helyen is jellemző belső perifériák kialakulása. Ezek elsősorban megyék 
peremén jönnek létre. E szempontból a kisbéri 
kistérség sincs kedvező helyzetben, mivel 
Komárom-Esztergom megye D-Ny-i határán 
szélső helyzetben helyezkedik el és környéke 
négy (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém és 
Győr-Moson-Sopron) megye találkozási pontja, 
azaz mindegyik megyének peremterülete. Ez 
magyarázhatja azt is, hogy míg Komárom-
Esztergom megye egészében a demográfiai 
helyzet sokkal jobb, mint az országos átlag - a 
megyében nő, az országban csökken a 
népességszám, - a kisbéri kistérségben mégis az 
országost meghaladó a népességfogyás mértéke. 

 

A népességi instabilitást tükrözi az is, hogy míg a megye és a régió viszonylag kiegyensúlyozott 
vándorlási egyenleggel rendelkezik, a kistérségben ez meglehetősen nagy ingadozással 

szélsőértékek között, nagymértékben ingadozik.  

A munkanélküliség helyzetét vizsgálva 
ugyancsak megállapítható, hogy – bár a megyei 
és a régiós helyzet jobb, mint az országos átlag 
(alacsonyabb a munkanélküliség), a kistérségi 
munkanélküliségi ráta azonban megegyezik vagy 
meghaladja az országost, azaz a megye 
egészéhez viszonyítva kedvezőtlenül magas a 
nem foglalkoztatottak számaránya. Ezen belül is 
gond, hogy – bár a tendenciák iránya kb. azonos, 
az utóbbi években a munkanélküliség növekedési 
üteme a kistérségben a leggyorsabb. 

A külföldiek által befektetett termelői tőke egy 
főre jutó mértéke is igen jelentősen elmarad a 
megyei átlagtól, pedig a megye e tekintetben a 
régió egészénél sokkal jobb helyzetben van. Ez 

azt jelenti, hogy míg a megye kiváló tőkevonzó képességekkel rendelkezik, a kistérségre ennek 
csekély a kihatása. (ebben szerepet játszhat a kistérség településstruktúrája is, azaz az, hogy 

nagyobb város, erős ipari/gazdasági központ 
nincs a kistérségben, Kisbér e szerepet nem 
tudja betölteni, a kisebb települések tőkevonzó 
képessége pedig általában alacsony). A 
kistérségben befektetett külföldi tőke csak a 
megyei érték egyharmada, a régiós érték fele 
körül alakul. 
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A befektetett termelői tőke területi arányai     A közműolló területi változása  

Kedvező viszont a közműolló záródási üteme a kistérségben. Bár az elmaradás a megyei, a 
regionális és az országos átlaghoz képest is még mindig jelentős, a tendencia, hogy lemaradás 
mértéke csökken, mégis bíztató.  

A kistérség turisztikai helyzete ma még nem értékelhető pozitívan. A mellékelt statisztikai térkép 
szerint a kistérségben 2004-ben az ott töltött vendégéjszakák száma alapján a legalsó kategóriába 

esett. Ha a kistérségben a vidékfejlesztés egyik 
lehetséges iránya a falusi és az ökoturizmus 
fejlesztése, akkor e helyzeten a közeljövőben 
gyökeresen változtatni szükséges. Megnövelendő az 
idegenforgalmi vonzerő, a kistérség településeinek 
közösen kell turisztikai csomagtervet kell kidolgozniuk 
mivel a települések külön-külön nem lesznek elég 
ütőképesek turisztikai szempontból. Az összefogás 
révén azonban a térségben hosszabb (pl. egy hetes) 
programkínálat is összeállítható, amivel az itt 
tartózkodók költései is a helyi vendéglátásban 
csapódnak le, azaz a falusi vendéglátás jövedelmező 
(kiegészítő) gazdasági ágazattá válhat. 
 
 
A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) 

 
2.4. A TELEPÜLÉS JELENLEGI HELYZETE 
2.4.1 NÉPESSÉG  
Kistérségi jellemzők:   

Élveszületések 2003:   8,8 ezrelék  (országos   9,3 ezrelék) 
  Halálozás   2003: 14,9 ezrelék (országos 13,4 ezrelék) 
  Elöregedés, népesség fogyás, vándorlási negatívum 

A kistérségi demográfiai folyamatok még – a nem kedvező – országos folyamatoknál is 
aggasztóbbak. A születési arányszám elmarad az országostól, de a halálozások aránya 
meghaladja azt, azaz a tendencia kettősen is negatív. Míg 2003-ban az országos természetes 
fogyás 4,1 ezrelék volt, ez a kistérségben elérte a 6,1 ezreléket is.  
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Népességszám változás 1870-2001
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A jelenlevő ill. állandó népességszám változása 1870-20014     
 
 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 

Császár 
 

2308 2384 2347 2400 2373 2325 2430 2511 2623 2670 2479 2235 2033 1932 

Ete 
 

1152 1237 1200 1219 1202 1141 1253 1206 1135 1089 898 807 701 626 

Vérteskethely 819 880 892 921 863 845 867 825 891 898 756 723 625 623 

Kistérség 21807 23251 24457 25701 25975 25998 26568 26235 26995 27935 25942 24456 2262
9 

2158
3 

 
Megfigyelhető, hogy mindhárom vizsgált 
településben a népességi minimum 
napjainkban tapasztalható, a község 
lakosainak száma az 1870-es évektől 
számolva mindig meghaladta a mai 
lélekszámot. A csúcspont a kistérségben 
is és Vérteskethelyen valamint 
Császáron is 1960-ban, Etén a két 
háború között 1930-ban volt. Bár 
Császár népessége jelentősen 
meghaladja a másik két települését, itt a 
leggyorsabb az utóbbi évtizedek 
csökkenési üteme. A legalacsonyabb 
lélekszámú Vérteskethelyen a legkisebb 
a csökkenési ütem, a népesség itt 

korábban is stagnált. Etén a fogyás 1930 óta folyamatos, de a 60-as évektől felgyorsult.  
A lakónépesség számának változása az utóbbi évtizedekben      

 1980 1990 2001 2003 változás % 
Ete 781 686 620 598 76,5
Császár 2 154 1 974 1 943 1 892 87,8
Vérteskethely 675 602 622 579 85,8
Kistérség 
összes 

22 865 21 937 21 583 21 381 93,5

A vizsgált három település népességszámának csökkenése nagyobb arányú, mint – az 
ugyancsak az országos fogyást is felülmúlóan csökkenő – kistérségi népességé. Vérteskethelyen 
a lakónépesség fogyása 1980 óta 14,2 % volt, a jelenlegi lakónépesség csak 85,2%-a az 1980-as 
népességnek. 
Népmozgalmi jellemzők 1980-20015 

 Nép. 
1980 

Term. 
szap. 

Születés 
szám 

Halálozás 
szám  

Vándorl. 
különb. 

Nép. 
1990 

Term. 
szap. 

Születés 
szám 

Halálozás 
szám  

Vándorl. 
különb. 

Nép. 
2001 

Császár 2154 11 306 295 -191 1974 -109 249 358 39 1904 
Ete 781 -29 112 141 -66 686 -78 59 137 -8 600 
Vértesk. 675 -48 65 113 -25 602 -70 57 127 80 612 
Kistérs. 23454 -918 3026 3944 -599 21937 -1759 2467 4226 1234 21412 

Megfigyelhető, hogy az 1980-0990 évtizedben – ha kis mértékben is, de – Császáron még pozitív 
természetes szaporulat volt, míg a többi településen és a kistérség egészében is már megindult a 
természetes fogyás. Ebben a tíz évben valamennyi település vándorlási veszteséggel 
rendelkezett. A rendszerváltás évtizedében a természetes fogyás üteme növekedett, a vándorlási 
veszteség azonban több helyen vándorlási nyereséggé változott. Ennek valószínűleg a hirtelen 
gazdasági változások (nagyipar összeomlása, munkanélküliség, munkásszállások megszűnése) 
lehetett az oka és feltételezhetően nem hosszú távú tendencia. Ez látható abból is, hogy az alábbi 
(2004 évi) népmozgalmi táblázat már mindhárom településen ismét vándorlási veszteséget tükröz. 

                                                 
4 1870-1970 jelenlevő népesség, 1970-2001 állandó népesség, a legmagasabb érték zöld, a legalacsonyabb narancs 
hátérrel kiemelve 
5 A zöld szín a pozitív, a narancs a negatív folyamatokat emeli ki 
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Vérteskethely korfája
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2004 
 

Népsűrűség 
fő/ha 

 
Természetes 

szaporulat 

 
Vándorlási 

% 

 
Öregedési 

index7 

 
Eltartottak 

index8 

18 évesnél 
fiatalabb % 

60 évesnél 
öregebb % 

Ete 29,3 -6,6 -14,9 103,4 138,4 20,6 21,4
Császár 28,1 -1,6 -15,7 96,0 145,8 20,8 19,9
Vérteskethely 34,5 -11,6 -11,6 105,1 151,2 19,4 20,4
Kistérség átl. 41,9 -6,1 2,7 98,0 146,1 20,5 20,1
Megye össz. 139,4 -4,2 1,0 99,4 154,3 19,7 19,6

A természetes „szaporulat” az egész megyében – és országosan is – negatív, a halálozások 
száma meghaladja a születési számot. A megye egészéhez képest azonban a kistérség 
természetes fogyása még nagyobb. Vérteskethely természetes szaporulata erősen negatív. A 
vizsgált települések vándorlási tendenciái is kedvezőtlenebbek mint a megyei és a kistérségi 
átlag, igen magas vándorlási negatívummal rendelkeznek. Az öregedési index a három település 
közül Vérteskethelyen a legkedvezőtlenebb, 100 gyermekre 105 idős korú jut, azonban a 
gyerekszámot meghaladó mértékű az idősek száma Etén is. Az eltartottak indexe valamennyi 
településben magas, 100 keresőre kb. 150 eltartott jut a megyében, Vérteskethely a megyei 
átlaghoz közel, de a három település közül a legkedvezőtlenebb helyzetben van. Itt a 
legalacsonyabb a 18 évnél fiatalabbak aránya is. A települési korstruktúrák általában torzultak, a 
nyugdíjasok teljes népességen belüli %-os aránya Vérteskethelyen is meghaladja a 18-évnél 
fiatalabbak arányát. Egyedül Császáron kedvezőbb a helyzet, itt a fiatalok aránya 0,9 %-kal 
magasabb. 

Vérteskethely népességének korfája  
(2001-es népszámlálás)  

Vérteskethely korfáján látható, hogy 
nem „fenyőfa” szerű (=egészséges 
korfa), hanem „oszlop-szerű” korfa, 
szinte valamennyi 5 évenkénti 
korosztály létszáma közel azonos. Ez 
azt mutatja, hogy a népességen belül 
a gyermek korosztály létszáma kevés, 
az utóbbi 5-10 évben született 
gyerekek száma azonos vagy kisebb, 
mint a középkorosztály egy-egy 5 éves 
időtartamra jutó létszáma. Legnagyobb 
létszámú a 40-50 éves korcsoport. Ez 
az idősödéssel egyre nagyobb 
problémákat fog okozni, a jelenlegi 
nagy létszámú középkorú népesség 

nyugdíjba vonulásával és korosodásával a szociális ellátás gondjainak növekedésére lehet 
számítani. A fiatalok hiánya vagy mérsékelt száma hosszabb távon egyben a munkaképes 
népesség számának és arányának csökkenésével is jár, ami a korfa további torzulását – és 
egyidejűleg gazdasági és társadalmi gondok erősödését – is okozza: a már ma is igen magas 
inaktív arányt tovább torzítja majd és a keresők számának folyamatos csökkenése várható. Ennek 
elkerülése vagy legalább mérséklése érdekében mindent el kell követni, hogy a település a fiatal 
népességét meg tudja tartani, a fiataloknak lakásépítési lehetőséget (kedvezményes építési telket) 
tudjon biztosítani és a kvalifikált munkaerőt helyben – de legalább a kistérségen belül – 
foglalkoztatni tudja. Fontos ezért a képzettebb munkaerő számára (is) a munkahelyteremtés. 
A népesség fogyásával és elöregedésével a háztartás struktúra is jelentősen változik. 
Megfigyelhető – a gyermekszám csökkenésével és a családok méretének zsugorodásával – az 

                                                 
6 Az összehasonlításban a legkedvezőbb értékek világosabb, a kedvezőtlenek sötétebb alászínezéssel kiemelve 
7 A 100 gyermekkorúra eső 60 éven felüliek száma 
8 A 100 keresőre jutó eltartottak száma 
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egy háztartásra jutó népesség folyamatos és állandósult csökkenése, a háztartások elaprózódása 
valamint az egyszemélyes háztartások számának emelkedése. Ez utóbbi, a sok egyedülálló 
háztartás – különösen elöregedő népesség mellett – további szociális gondozási és ellátási 
problémák forrása lehet. Gondot nemcsak a háztartásnagyság zsugorodása jelent, hanem az is, 
hogy e folyamattal egyidejűleg igen nagymértékben csökkent az egy háztartásra jutó 
foglalkoztatottak (keresők) száma is. Az alábbi az 1980-as és 2001-es adatokat összehasonlító 
táblázat erre hívja fel a figyelmet. Ma már sem Vérteskethelyen, sem Etén nincs minden 
háztartásban kereső, de Császáron is csupán egy kereső esik egy háztartásra, holott ez az érték 
25 évvel ezelőtt 1,29-1,45 között mozgott. 
Háztartásstruktúra 1980-20019 

  
Háztartásszám 

Db 
1980 

 
Háztartás 
nagyság 

fő/házt. 1980 

Háztartásra 
jutó 

foglalkoztatott 
Fogl./házt. 

1980 

 
Háztartásszám 

Db 
2001 

 
Háztartás 
nagyság 

fő/házt. 2001 

Háztartásra jutó 
foglalkoztatott 

Fogl./házt. 2001 

Császár 732 2,95 1,37 709 2,69 1,02
Ete 265 2,95 1,45 225 2,67 0,96
Vértesketh. 234 2,97 1,29 235 2,6 0,90
kistérség 7556 3,03 1,44 7750 2,72 1,08

A fenti táblázatból, a háztartásonkénti foglalkoztatotti szám csökkenéséből is látható, hogy a 
térségben jelentősen csökkent a keresők száma, ennek egyik oka a munkanélküliség, másik oka a 
népesség öregedési folyamata. 
A munkanélküliség mértéke és struktúrája            

2003 Munka-
nélküli  

% 

Ebből 
tartós % 

Ált. isk. 
végzett-
ségű % 

Középfokú 
végzett-
ségű % 

Érettségi-
zett % 

Felsőfokú 
végzett-
ségű % 

Fizikai 
dolgozó 

% 

Szellemi 
dolgozó 

% 
Ete 7,2 25,9 63,0 29,6 7,4 0 100,0 0
Császár 7,6 40,2 48,3 25,3 24,1 2,3 82.8 17,2
Vérteskethely 4,1 40,0 40,0 26,7 33,3 0 60,0 40,0
Kistérség átl. 5,72 36,8 41,3 38,4 18,5 1,8 86,2 13,8
Megye össz. 3,94 35,4 34,1 35,8 25,8 4,2 77,7 22,3

A munkanélküliek arányát tekintve Vérteskethely helyzete valamivel kedvezőbb, mint a kistérségi 
átlag, de a vizsgált települések közül kettőben (Ete, Császár) kissé meghaladja az átlagot. 
Problémát okoz viszont, hogy a munkanélkülieken belül mindhárom településben, de különösen 
Vérteskethelyen és Császáron igen magas a tartósan munka nélkül maradtak aránya, ami a 
munkaerőpiacról való teljes kiesés veszélyét vetíti előre. Ez további társadalmi, szociális-ellátási és 
gazdasági gondok forrása lehet majd. A munkanélküliek iskolázottsági szint szerinti megoszlását 
vizsgálva egyértelmű, hogy az alacsonyabban képzettek esnek ki inkább a foglalkoztatásból: 
kiugróan magas a munkanélküliek között a csak általános iskolát végzettek aránya, kevesebb a 
középfokon képzetteké és alig fordul elő diplomás munkanélküli a községekben. Ez a települések 
oktatási, a népesség továbbképzési programjának fontosságát hangsúlyozza. Az iskolázottsági 
szintből következik az is, hogy a munkanélküliek között a fizikai dolgozók nagyobb arányt 
képviselnek, mint a szellemi foglalkoztatottak. 
Iskolázottsági szint 2001. (a lakosság %-ában) 

 Max. általános iskola középiskola Egyetem/főiskola 
Császár 72,5 22,1 5,4 
Ete 76,7 18,6 4,7 
Vérteskethely 76,0 21,0 3,0 
Kistérség összesen 72,8 22,0 5,2 

A községek lakóinak iskolázottsági szintjét vizsgálva megállapítható, hogy nagyon magas a csak 
általános iskolát végzettek aránya. Ha a képzettséget korcsoportonként vizsgálnánk a kép a 

                                                 
9 A kedvező értékek világosabb, a kedvezőtlenek sötétebb szürkével kiemelve 
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fiatalok körében ennél lényegesen kedvezőbb lenne, különösen az utóbbi két évtizedben 
jelentősen megugrott a tovább tanulók száma. (Kérdéses persze, hogy a magasabban képzettek a 
térségben maradnak-e vagy inkább máshol találnak munkát – és ezzel összefüggésben – 
lakhelyet. Az alacsony kvalifikációs szint nem csak a vizsgált községekre, hanem az egész 
kistérségre jellemző: az országos átlag mindössze egyharmada a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya, de igen kevés a lakosság kb. egyötödét kitevő érettségizett népesség is. 
Ahhoz, hogy a népesség az elkövetkező évtizedekben munkaerőpiaci tényező maradhasson és az 
EU csatlakozással felgyorsult és állandósuló gazdasági változásokat/követelményeket követni 
tudja, feltétlenül szükséges a képzettségi szint emelése. Ez nemcsak a felnövő generációra igaz, 
hanem a felnőtt továbbképzést, átképzést is eredményesebbé kell tenni. 

2.4.2 GAZDASÁG 
A kistérség és a vizsgált települések gazdasága elsősorban a mezőgazdaságra alapul. Helyben 
ipari foglalkoztatók alig vannak, akik iparban dolgoznak, azok Kisbérre, méginkább Tatabányára 
(esetleg Oroszlányba) ingáznak.  
A helyi vállalkozások többsége kis-, sőt mikrovállalkozás (esetenként kényszervállalkozás vagy 
önfoglalkoztató), több mint háromnegyedük egyéni vállalkozás, alacsony a társas vállalkozások 
száma és aránya. Emiatt jelentős számú többlet munkahelyet,  helyben-foglalkoztatottságot 
egyenlőre nem jelentenek.  
Vérteskethelyen a regisztrált vállalkozások 10 %-a nem működik, a működő vállalkozások 88 %-a 
egyéni mikrovállalkozás, a társasvállalkozások aránya alig haladja meg a 10 %-ot.  
Vállalkozások száma és megoszlása 

 Regisztrált vállalk. Működő vállalk. Működő egyéni v.10 Működő társasváll. 
 db % db % db % db % 

Ete 35 100 28 80,0 23 82,1 5 17,9
Császár 118 100 102 86,4 77 75,5 25 24,5
Vérteskethely 37 100 34 91,9 30 88,2 4 11,8

 
Gazdasági szervezetek profil szerinti megoszlása (db) 

 Ipar Keresked. Mezőgazd. Turizmus Szállítás Építőipar Szolgáltatás 
 db % db % db % db % db % db % db %

Ete 5 19,2 5 19,2 9 34,6 2 7,7 2 7,7 1 3,8 2 7,7 
Császár 22 24,2 21 23,1 18 19,8 2 2,2 5 5,5 9 9,9 14 15,4 
Vérteskethely 2 6,1 4 12,1 10 30,3 3 9,1 3 9,1 6 18.2 5 15,2 

A gazdasági szervezetek gazdasági ágazat szerinti megoszlását vizsgálva – az agrárprofilból 
eredően is – jellemző a mezőgazdasági vállalkozások viszonylag magas aránya, mely a két kisebb 
településen az összes vállalkozás egyharmada, Császáron egynegyede körül alakul. Jellemzően 
alacsony a turizmusban és a szállítási profilban működő vállalkozások száma, magasabb a 
kereskedelmi és szolgáltatási szervezetek aránya. Az ipari vállalkozások száma Császáron a 
legmagasabb arányú, Vérteskethelyen azonban alig van ipari vállalkozás. 
Vérteskethelyen a mezőgazdasági profil vezet, jelentős az építőipar részaránya (18,2 %, a három 
település közül a legmagasabb), utána kb. azonos mértékű a kereskedelmi és szolgáltató 
szervezetek száma. Kis számban, de előfordulnak turisztikai, szállítási és szolgáltató gazdasági 
szervezetek is, arányuk alulról közelíti a 10 %-ot. 

A gazdaságon belül a térségben a mezőgazdaság fontos, ezen belül jellemző a szántóföldi 
művelés túlsúlya. A gyepterületek jelenleg elhanyagolható nagyságot foglalnak el, ez az ökológiai 
szemlélet változásával és a vízfolyások mentén a megyei terv szerint kialakítandó ökofolyosók 
létrehozásával várhatóan változni fog, a gyepterületek növekedésére lehet számítani. Valamennyi 
vizsgált településen van (kisebb-nagyobb) szőlő, a legtöbb (a mezőgazdasági terület 4,7 %-a) 
Vérteskethelyen. A gyümölcskultúra a térségben nem jellemző, csak Vérteskethelyen számottevő 
(gazdaságossága, profitabilitása azonban tulajdonos szerint kérdéses). 

                                                 
10 A működő vállalkozások %-ában 
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Vérteskethelyen a közigazgatási terület valamivel több mint fele (55,3 %) mezőgazdasági művelés 
alatt áll, ennek 84,8 %-a szántóként művelt, 4,7 %-a szőlő, 7,2 %-a gyümölcsös. Gyepterület a 
mezőgazdasági terület mindössze 3,0 %-a.  
Mezőgazdasági területek nagysága és megoszlása művelési ágak szerint   

 Mezőgazd. 
terület (ha) 

Mezőgazd. 
az összes 

terület %ban 

Mg.területből 
szántó (%) 

Mg.területből 
szőlő (%) 

Mg.területből 
gyümölcs (%) 

Mg.területből 
gyep (%) 

Ete 1 804,1 87,5 95,9 1,4 0 2,0
Császár 1 519,4 22,4 90,1 3,4 0 5,6
Vérteskethely 967,4 55,3 84,8 4,7 7,2 3,0
Kistérség  19 682,4 36,6 88,3 1,9 0,5 6,0
Megye össz. 110 828,2 48,9 86,0 1,4 0,4 11,4

A gazdaságon belül ma még a turizmus nem jelentős, sem foglalkoztatotti, sem jövedelmezőségi 
szempontból. A települések fejlesztésének ilyen irányban nyitnia kellene, a kistérségi fejlesztési 
koncepció is javaslatokat tesz e téren. A kistérség a vizsgált három település turisztikai potenciálját 
azonban szűkebben határozta meg, mint ami a jelenlegi elemzések alapján körvonalazható. Ezért 
az alábbi táblázat feketével jelöli a kistérségi fejlesztésnél figyelembe vett turisztikai potenciált, 
pirossal pedig jelen terv kiegészítő javaslatait. Eszerint 
Turisztikai potenciál          

 Falusi 
turizmus 

Természet-
járás 

Kerékpáros 
turizmus 

Lovas-
turizmus 

Sport 
turizmus 

Kulturális 
turizmus 

Vallási 
turizmus 

Bor-
turizmus 

Vadászat 

Ete X X X X  X  X X 
Császár X X X X  X X X X 
Vérteskethely X X X  X     

Vérteskethelyen a kerékpáros és természetjáró turizmus mellett létjogosultsága lehet a falusi 
turizmusnak is, de a tervezett sportterületek és tó kialakításával legfőképpen a sportturizmusnak. 
Ehhez a község turisztikai vonzóképességének növelése és a településkép javítása, a 
rendezettség fokozása, színvonalas településkapuk kialakítása, valamint a fogadókapacitás 
kiépítése is szükséges.  

2.4.3. HUMÁNINFRASTRUKTÚRA, INTÉZMÉNYELLÁTOTTSÁG 
A humán infrastruktúra ellátás vizsgálatának keretébe tartozik a lakáshelyzet és az 
intézményellátás vizsgálata. 
Lakásállomány 

2003 Lakásszám 
db 

Vezetékes vízzel 
ellátott % 

Csatornába 
bekötött % 

Vezetékes 
gázzal ellátott 

% 

Villannyal 
ellátott11 % 

  db % db % db % db % 
Ete 248 1 70,1 0 0 129 52,0 267 107,7
Császár 711 670  94,2 591 83,1 250 35,2 854 120,1
Vérteskethely 234 233  99,6 0 0 137 58,5 252 107,7

A lakásellátottságot a lakásszám és a háztartások számának összehasonlításával lehet mérni. 
Ha a lakásszám kisebb, mint a háztartások száma, akkor lakáshiányról beszélhetünk, ha a lakások 
száma meghaladja a háztartásokét, akkor lakásfelesleg van, azaz lakatlan lakások is előfordulnak. 
Vérteskethelyen a háztartásszám a 2001-es népszámlálás szerint 235, gyakorlatilag megegyezik a 
lakásszámmal, azaz se lakásfölöslegről, se lakáshiányról nem lehet beszélni.   
A lakáshelyzetet ill. lakásminőséget, komfortérzetet a közműellátottság is jelentősen befolyásolja. 
Vérteskethelyen vezetékes vízzel a teljes lakásállomány (99,6 %) rendelkezik, szennyvízcsatorna 
még nincs a településben, így a közműolló nyitott. A vezetékes gázzal rendelkező lakásállomány 
az összes lakás kb.60 %-a. Az elektromos ellátás teljes, sőt lakásállomány számát meghaladó 
(100 % feletti) ellátottságot tükröz a statisztika, ami valószínűleg a fogyasztók (villanyórák) 
számából eredhet. 
                                                 
11 A villanyórák száma és nem a lakásszám alapján (emiatt lehetséges, hogy az ellátási szint meghaladja a 100 %-ot) 
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Kereskedelmi ellátás, üzletek 
 Összes üzlet Élelmiszerüzlet Gyógyszertár Vendéglátó egység 
 szám db/ezer 

fő 
szám db/ezer 

fő 
szám db/ezer 

fő 
szám db/ezer fő 

Ete 4 6,69 1 1,67 0 0 1 1,67
Császár 17 8,99 7 3,7 1 0,53 5 2,64
Vérteskethely 3 5,18 3 5,18 0 0 3 5,18

A kereskedelmi ellátottságot a statisztika a boltok számával, profil szerinti összetételével és a 
népességre jutó fajlagos ellátottsági szinttel méri.  Ebben az ellátás minőségi színvonala (az 
üzletek választéka, felszereltsége, kultúráltsága) kevéssé tükröződik. Vérteskethelyen a statisztika 
3 üzletet tart nyilván, ezek élelmiszer és egyben vendéglátó egységek. Gyógyszertár a községben 
nincs, a három vizsgált település közül csak Császáron található. 
Szociális ellátás léte 

 Szoc. 
étkeztetés 

Házi 
segítségny.

Idősek 
klubja 

Szoc. 
segítség 

Gondozási 
közp. 

Család-
segítő 

Szoc. 
szolg. 

Ete X   X  X X 
Császár X X  X  X X 
Vérteskethely X X  X  X X 

A szociális ellátás különböző létesítményeinek meglétét vagy hiányát mutatja a táblázat. 
Vérteskethelyen nincs – de nem is szükséges – komplex gondozási központ. Van azonban házi 
segítségnyújtás/gondozás és szociális étkeztetés. Felvetődhet igény idősek klubja iránt még akkor 
is, ha a szociális étkeztetés megoldott. Különösen fontos a várható távlati igények végiggondolása 
– és e célra terület/épület biztosítása – a település korfájának és a népesség elöregedési 
folyamatának ismeretében. 
Oktatás 

óvoda Ált iskola 2005 
férőhely beírt gyerek (fő) kihasználtság % beírt gyerek (fő) 

Ete 25 16 64 27
Császár 73 60 82 167
Vérteskethely 25 17 68 24

Az oktatás terén elmondható, hogy Vérteskethelyen óvoda egy csoporttal (25 fh) működik, de a 
beírt gyerekek száma alapján kapacitástöbblettel rendelkezik.  
Az általános iskolában csak alsó tagozat van, a felsősök Kisbérre járnak.  
Középiskola Kisbéren, a kistérségi központban található legközelebb. 
 
2.5 A JELENLEGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS TELEPÜLÉS-
SZERKEZET JELLEMZŐI 
2.5.1 A JELENLEGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS  
2.5.1.1. Belterület 
A belterületen áthalad, a község főutcáját képezi a Tatabánya-Kisbér út. Az út távlatban 88. sz. 
főúttá átépítése tervbe van véve, de akkor korrigált nyomvonalon, a település belterületét elkerülve 
halad majd. A község belterületének legnagyobb részét a falusias lakóterület foglalja el, a 
közintézmények a Kossuth Lajos utcában a községháza, kultúrház, templom környékén találhatók. 
A kereskedelmi és vendéglátó létesítmények is a Kossuth utcában, a községházától néhány 
telekkel Ny-ra helyezkednek el. A faluközpont rendezett, ápolt, zöldfelületekkel gazdagított. 

Az eredetileg jellemzően egyutcás faluszerkezetet néhány mellékutca (Petőfi, Ady Endre, Rákóczi, 
Táncsics) egészíti ki. A „nőtt” településszerkezetből kitűnik a Petőfi utca szabályos – tervezett – 
telekosztása.  

A község tagolt domborzatú terepen helyezkedik el, ezért a településen belül az árkoknak ill. 
vízfolyásoknak (Batthyány ér) jelentős szerepe van a beépíthetőség szempontjából. A település a 
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Művelési ágak megoszlása napjainkban

39%

11%6%

35%

9%

szántó szőlő, gy ümölcsös, kert gy ep erdő kiv ett

vízfolyásokat eddig vonzerőként nem használta ki, terveiben szerepel azonban a Batthyány ér 
felduzzasztásával tó létrehozása, amely a településszerkezetben új elemként jelentkezik majd. 

A belterület súlypontjában lakóterületek közé ékelődve helyezkedik el a temető. A temető mellett 
még használaton kívüli füves terület ad helyet a tűzoltószertárnak. 

A belterület ÉNy-i határán a volt tsz. major ma is működő gazdasági telephely. Egyéb gazdasági 
terület a belterületen vagy ahhoz kapcsolódva nincs, a település Kisbér felőli bejáratánál 
elhelyezkedő rossz állagú szeszfőzde nem tekinthető gazdasági területnek. 

A település belső szerkezetét a főutcaként kialakult Kossuth utca határozza meg. Szabályozási 
szélessége általában megfelelő, csupán néhány helyen (a központtól K-re) szűkül össze.  

A település történetileg kialakult részén jellemzők a nagy mélységű, de általában keskeny telkek. A 
telekmélység a Kossuth utcában – Küklönösen a központtól Ny-ra eső szakaszon - gyakran eléri, 
sőt meghaladja a 250-300 m-t. A lakótelkek hátsókertjei házikertként használtak, a lakófunkció 
csak az utca felőli telekrészre értelmezhető. Szabályos telekosztás csak a Petőfi utcában és a 
Kossuth utca K-i szakaszán (a kanyar után) található.  

A településben több helyen szépen kialakított zöldfelületek vannak, kiemelendő a kultúrház 
mögötti játszótér, a templom és kultúrház előtt fásított terület és a Kossuth utca kanyarjából 
kiágazó névtelen utcára kapcsolódó, pihenőhelyekkel felszerelt és vízfelülettel gazdagított park, 
melyhez déli oldalon erdő csatlakozik – további jó adottságokat biztosítva a zöldfelületi ellátáshoz. 

2.5.1.2. Külterület, tájhasználat 
A település teljes közigazgatási területe jelenleg közel 1747,5 ha, amelyből 84,5 5 ha belterület, 
1662 ha (95 %) külterület. 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: www.takarnet.hu 

Vérteskethely a domborzati formák által enyhén tagolt területen fekszik. A település harmonikusan 
illeszkedik a tájba, léptékéből és kialakításából adódóan nem uralja környezetét. Keleti és délkeleti 
irányból a nagykiterjedésű erdőterületek határolják a belterületet. Ezek mellett a honos fajokból álló 
állományok mellett a közigazgatási terület egyéb részein csak apróbb erdőfoltok, út menti 
akácosok, és a vízfolyásokat, árkokat kísérő bokorfüzesek jelennek meg. Az erdősültség 35 %, 
ami igen kedvező, az országos átlagnál magasabb arány.  

A domborzat mellett számos kisebb vízfolyás tagolja Vérteskethely felszínét, főként ÉNY – DK-i 
irányban. Az ezeket kísérő vizenyősebb területeken megmaradt a korábbi rét, legelő művelés, ami 
vízminőség-védelmi és ökológiai szempontból igen kedvező adottság. 

A kiváló termőhelyi adottságokat kihasználva a közigazgatási terület északnyugati részét szántók 
foglalják el. Főként gabonát és kukoricát termesztenek nagy táblákon, amelyeket nem tagol 
mezsgyenövényzet. A gyümölcsösök aránya még magas, 11% körüli, de az értékesítési 
nehézségek miatt csökken a gyümölcstermesztés mértéke. Jellemző a ribizli és a 
bodzatermesztés. A szőlőtermesztésre nagyüzemi művelés jellemző. Az egykori zártkertek egy 
része szőlőültetvény, az északkeleti kertek egy részén lakófunkció is megjelenik. A kivett területek 
közé tartozik a belterületen kívül a gazdasági terület, az egykori TSZ major, ami ma is működik., 
valamint a rekultivációt igénylő területek; az agyaggödrök és az egykori hulladéklerakó. 
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2.5.2/A A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VIZSGÁLAT LAPJA A KÖZIGAZGATÁSI 
TERÜLETRE  M = 1:20 000 
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2.5.2/A A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VIZSGÁLAT LAPJA A BELTERÜLETRE 
 M = 1:5 000 
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2.6 A FEJLESZTÉS RENDEZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 
2.6.1 SWOT ANALÍZIS 
A település fejlődési lehetőségei, fizikai/területi, társadalmi és gazdasági korlátai, ill. a lehetséges 
kitörési pontok az alábbiakban kerülnek összefoglalásra. Annak érdekében, hogy a szomszédos 
települések összefüggései, azonosságai és különbözőségei együtt, egységben láthatók legyenek, 
a SWOT analízis táblázata a településekre együttesen került kidolgozásra. 

  Császár Ete Vértesketh 
1 Jó közlekedési kapcsolatok    
2 Kedvező táji, természeti, környezeti adottságok    
3 Jó termőföldi adottságok    
4 Nagy erdőterületek, magas erdősültség    
5 Fejlődő gazdasági központok közelsége    
6 Regionális fejlődési tengelyen fekvés    

 
ERŐSSÉG 

7 Jó közműellátottság    
 

1 Csökkenő népesség    
2 Kedvezőtlen korstruktúra    
3 Alacsony iskolázottsági szint    
4 Jelentős arányú tartós munkanélküliség    
5 Gyenge tőkevonzó képesség    
6 Elavult mezőgazdasági terménystruktúra    
7 Alacsony terményfeldolgozottsági szint    
8 Turisztikai lehetőségek alulhasznosítottsága    
9 Szegényes gasztronómiai kínálat    
10 Térségi szerveződés alacsony foka, összefogás 

hiánya 
   

11 Információhiány    

 
GYENGESÉG 

12  A szennyvízkezelés hiánya    
 

1 Természeti és környezeti vonzerők hasznosítása    
2 Kihasználatlan turisztikai lehetőségek hasznosítása    
3  Mezőgazdasági terménystruktúra váltás    
4  Magasabb terményfeldolgozottság elérése    
5 Munkanélküliség csökkentése, nagyobb 

élőmunkaerő igényű ágazatok fejlesztése 
   

6 Biotermesztés fejlesztése    
7  Méhészet és méztermelés fejlesztése    
8 Oktatás fejlesztése a munkaerőigény szerint    
9 Jó közlekedési kapcsolatok turisztikai hasznosítása    
10 Hagyományok idegenforgalmi termékké fejlesztése    
11 Térségi összefogás javítása    
12 Szervezettség növelése, jobb marketingmunka    

LEHETŐSÉG 

13 Perifériális helyzet eltűnése a régiós 
közigazgatással 

   
 

1 A tervezett főútfejlesztések késése, elmaradása    
2 A gazdasági szövetkezések elmaradása    
3 Az információhiány fennmaradása    
4 A nem kellő hatékonyságú marketingmunka    
5 Az elégtelen szervezettség fennmaradása    
6 A területi összefogás nem jön létre    
7 Nem hatékony humánerőforrás fejlesztés    
8 A népesség további csökkenése és elöregedése    
9 A közlekedési fejlesztések nem kellő gazdasági 

kihasználása 
   

10 A környezeti értékek degradálódása    

VESZÉLY 

11 A kulturális értékek és hagyományok fakulása    
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2.6.2. A FEJLESZTÉS TERÜLETI LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 
Ebben e fejezetben található az a térképmelléklet, amely a települések fejlesztésének a térbeli 
korlátait ill. lehetőségeit tűnteti fel, valamint a jelenlegi településszerkezet problémáit foglalja 
össze. 

Vérteskethely jó térbeli adottságokkal rendelkezik, domborzati adottságai, vízfolyásai, kiterjedt 
erdőterületei kellemes táji környezetet biztosítanak, a turisztikai fejlesztésekhez jó természeti 
hátteret nyújtanak. Ugyanakkor az árkokkal/vízmosásokkal tagolt felszín egyes helyeken (keskeny 
sávban) beépítési korlátokat jelent, ezek kiterjedése azonban nem jelentős, ezért 
településszerkezeti gondot nem okoz. Éles településszerkezeti konfliktus nem jelentkezik a 
településen. A távlati fejlesztéseket figyelembe véve a lakóterület és gazdasági területek (meglevő) 
közelségét védőfásítással kell enyhíteni, míg a tervezett turisztikai létesítményeket úgy szükséges 
elhelyezni, hogy onnan a zajterhelés a lakóterületeket minél kevésbé érje. Ezért a zajjal járó 
tevékenységeket a Batthyány ér völgyében a falutól délre kell elhelyezni, ahonnan a lakóterület 
felé a természetes domborzat zajvédő-dombként működik és a meglevő erdő is zajvédelmi 
funkciót lát el. Mindemellett a sportterületek körbefásítása is szükséges a zajárnyékolás 
hatékonysága érdekében.  

A fejlesztéseknek nincs lényeges térbeli korlátja, de a területtakarékosság és a földvédelem 
szempontjainak szem előtt tartásával a belterület ill. beépítésre szánt területek bővítése mégis 
csak korlátozott mértékben javasolt. A terv inkább a belterületen belüli építési tartalékok, a mai 
alulhasznosított területek kihasználását szorgalmazza, új lakásépítést csak a jelenlegi belterületen 
ábrázol. 
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2.7 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

2.7.1 TELEPÜLÉSI JÖVŐKÉP, KITÖRÉSI PONTOK  
Az Európai Unióhoz való csatlakozással a fejlődésben elmaradott térségek felzárkóztatása fontos 
feladat, emiatt várhatóan a mikrorégiós (kistérségi) támogatások növekedésére lehet számítani. 
Ezért a térségnek erőfeszítéseket kell tennie: a közös kistérségfejlesztési koncepció 
megvalósítására és támogatási pályázatok elnyerésére. 

Vérteskethelynek e kistérségi – Császárral és Etével (ill. Bakonysárkánnyal) mikrorégiós - 
koncepcióba kell illeszkednie, de kezdeményező is lehet az azonos vagy hasonló adottságokkal 
rendelkező települések, valamint az egymástól eltérő adottságú, de éppen ezért egymást jól 
kiegészíteni képes települések összefogásának létrehozásában. 

E kistérségi összefogással és Vérteskethely saját településen belül (is) kezdeményezett 
fejlesztésekkel elérhető, hogy: 

- az országos/nemzetközi közlekedési kapcsolatok javításával a térség gazdasági és 
turisztikai szerepe erősödjön és ezzel a gazdaság- és a település fejlődésének feltételei 
javuljanak. Ennek keretében el kell érni, hogy: 

- gazdasági terület rendelkezésre álljon a helyi kisvállalkozások, valamint a 
mezőgazdasági termények feldolgozásához szükséges gazdasági vállalkozások 
számára  

- vonzó településkapu kerüljön kialakításra a Tatabánya-Kisbér útról a 
településbe érkezésnél, amely a turisztikai fejlesztésekhez szükséges vonzerővel 
és információs tartalommal is rendelkezik 

- a helyi közlekedési kapcsolatok javításával, a szomszédos települések közötti, a 
főúthálózattól független összekötő úthálózat létrehozásával ill. jelenlegi földutak 
burkolásával a – gazdasági fejlődéshez elengedhetetlen - települési együttműködések 
javíthatók legyenek és a - részben a települések kapcsolatait, részben a turisztikai 
fejlesztéseket szolgáló - településközi kerékpárút hálózat is létrejöjjön 

 - a helyi gazdaság fellendüljön, ennek keretében megvalósuljon: 

 - a több lábon állás, azaz többféle – de a helyi adottságokra épülő és egymásra 
is támaszkodó, egymást erősítő - gazdasági profil fejlesztése is elinduljon, ezen 
belül 

 - a sport-, a kerékpáros-, a természetjáró-, az öko- és a falusi turizmus 
fejlődjön, Vérteskethely dolgozzon ki turisztikai csomagtervet a saját 
településen lehetséges turisztikai fejlesztésekre, hozza létre a szabadidős 
és sportterületét, a tervezett sport-tavat és ökológiai tanösvényt, állítsa 
össze idegenforgalmi programkínálatát, a környékbeli településekkel 
együttműködve alakítsa ki a térségi turisztikai csomagtervet, kapcsolódjon 
a kerékpáros-, a lovas, a természetjáró és természet-megfigyelő turizmus 
térségi programjához és vegyen részt annak megvalósításában, 

 - a mezőgazdasági termék-struktúraváltás az EU által is támogatott 
ágazatok (energianövények, ezen belül energianád termesztése, 
biogazdálkodás, egészséges és kisszériában gyártott helyspecifikus 
élelmiszerek előállítása) irányában létrejöjjön,  

 - az energianád termelése meginduljon, melynek fogadására az 
Oroszlányi Erőmű felkészült és mintegy 20 000 ha-nyi termést 
fogadni tud. Már a 2007-es tenyészidőszakban elkezdhető az 
energianád termelése, mivel teljes kapacitásra felfutási ideje 3 év. A 
gazdák tájékoztatása, a telepítés lehetséges támogatásainak 
megpályázása sürgős, idei feladat. 
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 - a biotermelésre áttérés és ezen belül gyógynövények, fűszerek és 
aromanövények termesztése ugyancsak sürgős intézkedéseket 
igényel, mivel az EU-ban csak 5 év vegyszermentesség után 
fogadják el a termékeket bioterményként. E téren az értékesítési 
szövetkezetek létrehozása és térségi szerveződés elindítása a biztos 
piacra jutás érdekében ugyancsak elindítandó. A gazdák 
tájékoztatása, a telepítés lehetséges támogatásainak megpályázása 
sürgőstennivaló. 

 - a bogyós-gyümölcstermesztés fennmaradjon és a piacon 
frissáruként nem értékesíthető gyümölcs feldolgozottsági szintje 
(aszalás, befőzés) növekedjen 

 - a mezőgazdasági termények feldolgozottsági szintjének emelése, 
ezzel a területről kikerülő termékek jövedelmezőségének javulása. 
Ennek érdekében aszaló/szárító, daraboló/örlő, egyéb 
(gyümölcs)feldolgozó és helyi karaktert tükröző csomagoló 
kapacitások létrehozása szükséges. 

 - minivágóhíd létesítése tervezett, hogy a község saját szükségletére 
történő vágások EU szabványoknak megfelelő lebonyolítása 
biztosítható legyen. 

 - a foglalkoztatási szint javuljon, a munkanélküliség csökkenjen 

 - a helyben foglalkoztatottak száma a fenti fejlesztések következtében 
emelkedjen, 

 - a helyi munkaerőigény szerkezete olyan legyen, hogy a mai 
munkaerőpiacról kiszoruló alacsonyan kvalifikált munkaerő foglalkoztatása 
is megoldható legyen (mezőgazdasági fejlesztések), 

 - a helyben foglalkoztatott, a turizmusban dolgozó munkaerő képzettsége 
az igényekkel lépést tartson és az ipari/szolgáltatási munkaerő piacon 
tényező maradjon. Ehhez a nyelvtudás jelentős mértékű javítása, a 
szakmaspecifikus ismeretek növelése, az információs technikák magas 
fokú ismerete és aktív, mindennapos használata valamint állandó, 
folyamatos továbbképzés szükséges. 

- a község tőkevonzó és befektetésvonzó ereje növekedjék:  
 - a turisztikai lehetőségek és szabadidő/sport-területek megteremtésével 

az idegenforgalmi befektetések (szállásférőhely, vendéglátás) számottevő 
kapacitással megjelenjenek a községben, 

- a gazdasági szellemi infrastruktúra a térségben fejlődjön, a gazdasági 
háttérszolgáltatások, a tanácsadás, a pénzügyi és marketing tevékenység 
megerősödjön, a termelésszervezés és koordinálás, és – kiemelt 
fontossággal - a piacra jutás és terményértékesítés szervezetei a 
térségben megalakuljanak, megerősödjenek és aktívan működjenek 
(piackutatás, értékesítés, kapcsolattartás, információ-szolgáltatás) 

 - a termékfeldolgozó kapacitás betelepüljön a területre a gazdasági 
szolgáltatások és az általános gazdaságfejlesztés eredményeképpen, 

 - a helyi vállalkozási képesség, a vállalkozói kedv és a tőkeerő 
növekedjék, hogy a helyiek a folyamatban ne csak foglalkoztatottként és 
passzívan, hanem irányító résztvevőként tudjanak megjelenni. 

- A települési értékek megóvásra, a települési környezet javításra kerüljön, a 
lokálpatriotizmus és helyi kötődés erősödjön 



 
 VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

 

 
 JÓVÁHAGYANDÓ TERV         2007. JÚNIUS 

 
68

- a színvonalas táji és települési környezet, a szennyezés-mentesség, a tiszta 
levegő, az „érintetlen természet” és az esztétikai rendezettség a turizmus 
fejlesztésének alapvető feltétele és a gazdaság egyéb ágazataira is vonzó 
hatással van, ezért el kell érni 

  - a kialakítani tervezett sport- és szabadidőterületek magas színvonalú 
megvalósítását, a sport-tó tájba illesztését, a szabadidős területek olyan 
felszerelését, „bútorozását”, hogy az a tájképbe/terepre illeszkedjen (ne 
keletkezzenek nagy bevágások, természetellenes rézsűk, mesterséges 
támfalak, magas kerítések), a létesítmények domborzatra illesztése fontos 
szempont legyen 

 - a település-kapu(k) rendezését, elsősorban a szeszfőzde körüli 
rendezetlenség megszűntetését, esztétikailag vonzó és idegenforgalmi 
szempontból informatív településkapuk kialakítását 

- a települési és táji értékek tudatosítását, a környezettudatos nevelés és 
magatartás általánossá tételét, az értékek megőrzésének sőt 
fejlesztésének fontosságát, a korábban már „megkárosított” értékek 
helyreállítását, a helyi építészeti arculat javítását, a közterületek 
rendezettségének további fokozását 

- a gazdasági területek rendezettebbé tételét és fásítását, a telephelyeken 
az OTÉK előírások szerinti vagy annál nagyobb gondozott zöldfelületi 
arány létrehozását, a gazdasági területek határán látványjavító 
(takaró)fásítás megvalósítását 

- az intenzív művelésű mezőgazdasági területeken vegyszermentes, 
élelmiszertermelő biogazdálkodás bevezetését, gyógynövény- és 
fűszernövény-termesztés, valamint energianövények termelését 

- az erdőterületek megőrzését és kiránduló- ill. vadászati turizmusra 
alkalmassá tételét (esőbeállók, pihenőhelyek, turistajelzések, stb.), a 
felszerelési tárgyak tájbaillő (rusztikus) kialakítását 

 - a helyi kulturális értékek és identitástudat erősítését el kell érni: 
- a helyi kulturális hagyományok megőrzését, felfrissítését, a folklór 
ápolását, a jellegzetes szokások idegenforgalmi vonzerővé, „eseménnyé” 
tételét, a Balázs napi vigasságok és a Bakonyi Fesztivál fenntartását 
- a templom idegenforgalmi szerepének növelését, a templomok 
látogathatóságát, kulturális eseményekre (hangverseny) felhasználását 
- a népi építészet még meglevő emlékeinek megtartását ill. helyreállítását, 
jó karban tartását, ahol lehet: falusi vendéglátásra hasznosítását 

Mindezek eredményeképpen  
- a népesség-megtartó erő növekedésére lehet számítani és 
- az életkörülmények javulására azáltal, hogy: 

- a foglalkoztatási arány emelkedik 
 - a turizmus jelentős élőmunkaerőt igénylő gazdasági ág, így annak 

fejlesztése munkaerő igénnyel jár, különösen a női foglalkoztatottságot segíti 
(szükséges viszont a szakirányú ismeretek és nyelvtudás megszerzése) 
- az alacsonyan kvalifikált munkaerőnek megfelelő mezőgazdasági termelési 
struktúra (munka-erőigényes biotermelés és kisszériás feldolgozás) 
kialakításával más téren nehezen foglalkoztathatók munkalehetőséghez 
juthatnak 

 - a fiatalok képzettségi szintjének lényeges emelésével és a gazdaság 
irányváltásának megfelelő oktatási irányok (idegenforgalmi szakképzés, 
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nyelvoktatás) bővítésével javulhatnak az elhelyezkedési esélyek és a 
munkaerőpiaci helyzet 

 - a helyben foglalkoztatási lehetőségek bővülésével remélhetően emelkedik 
a foglalkoztatottak és csökken az inaktívak aránya és olyanok is 
foglalkoztatottá válnak, akik az elingázást nem tudnák vállalni. A 
nyugdíjasok és kismamák részmunkaidős helyben-foglalkoztatási 
lehetőségének megteremtése fontos lehetőség és feladat. 

- a jövedelmi szintek emelkednek  
- a munkanélküliség csökkenésével  

- a turizmus jelentős gazdasági profillá válásával és  

- a jövedelmezőbb (magasabb feldolgozottsági szintű termékekre alapozott) 
gazdaság térhódításával 

  - a környezet állapota kedvező marad, sőt javulhat is 
 - a táji és természeti adottságoknak jobban megfelelő (mező)gazdasági és 

idegenforgalmi struktúra kialakításával, megfelelő tájhasználattal 
- a környezettudatosság általános emelkedésével és a színvonalasabb 
környezet iránti általános igény növekedésével (az illegális szemétlerakók 
megszűntetésével, a rendezettség térhódításával). 

2.7.2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK, FELADATOK 
Vérteskethely településfejlesztési céljai összefoglalva a fentiek alapján: 

- a községben élők életminőségének és életkörülményeinek javítása, ezáltal a népesség-
megtartó erő fenntartása/fokozása, 

- a közlekedési infrastruktúra javítása a mikrotérségen belül, a szomszédos településekkel 
való kapcsolatok létrehozása, 

- a munkalehetőségek és foglalkoztatás bővítése, 

- a gazdasági szerkezet átalakítása azáltal, hogy: 

- beindul a falusi és a sport-turizmus is ill. meg kell teremteni a kerékpáros-, a 
kiránduló-, a vadász-, a lovas és az ökoturisztika lehetőségeit és a környék 
idegenforgalmához való kapcsolódási pontokat meg kell keresni 

- a mezőgazdasági termelés termékstruktúráját a helyi természeti adottságokhoz, 
az EU piacának keresleteihez és a helyi munkaerő képességeihez kell alakítani, 

- a gazdaság jövedelemtermelő képességét a feldolgozottsági szint emelésével 
növelni kell, a terményeknek nem „alapanyagként”, hanem piacképes termékként 
kell kikerülniük a településből (kistérségből, mikrorégióból) 

- a települési vonzerők, a természeti, kulturális és épített értékek megőrzése (ha szükséges 
a helyreállítása) az idegenforgalmi vonzerő növelése és a helyi kötődés erősítése 
érdekében, 

- a környezeti minőség (szennyezés-mentesség) megőrzése ill. a környezeti terhelést okozó 
közműhiányok (szennyvízkezelés) fokozatos megszűntetése 

- megvizsgálandó egy a település (fűtési)energia igényét kielégítő, biomasszára alapozott 
erőmű létrehozásának lehetősége gazdaságossági és környezeti szempontból egyaránt 

Ennek érdekében az alábbi stratégiai fejlesztési irányokat, programokat kell kitűzni, az 
alábbi fejlesztési feladatokat kell végrehajtani: 
A) KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI FELADATOK 

A/1) A VÉRTESKETHELY-ETE ÚT KIÉPÍTÉSE 
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 A meglevő - részben földút – nyomvonalán burkolt út kiépítése a településközi kapcsolatok 
javítása érdekében 

A/2 VÉRTESKETHELY-BAKONYSÁRKÁNY  ÖSSZEKÖTŐ ÚT MEGÉPÍTÉSE a szomszédos 
településekkel való kapcsolatok javítása érdekében 

A/3 A TATABÁNYA-KISBÉR ÚT 88. SZ. FŐÚTTÁ FEJLESZTÉSE  
 Az országos útfejlesztés települési hatásainak előzetes felmérése, a szükséges 

(környezetvédelmi, területbiztosítási) intézkedések meghozatala, a csomóponti térségben 
informatív településkapu kialakítása 

B) A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉVEL ÉS A FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS FELADATOK 

B/1) TÉRSÉGI IDEGENFORGALMI CSOMAGTERV KIDOLGOZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE 
ÉS A PROGRAMBA ILLESZTHETŐ VÉRTESKETHELYI TURISZTIKAI FELADATOK 
MEGFOGALMAZÁSA, A FOGADÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 

Vérteskethely adottságai önmagukban ma még nem elegendőek a tartós idejű turizmusra, de 
a tervezett szabadidős területek, zöldterületek, sportpark és tó kialakításával és ezek 
folyamatos – területileg is összekapcsolt – rendszerré szervezésével – a település 
nagyarányú turisztikai fejlesztéseket tud megindítani. Ezen fejlesztésekkel önállóan is, de a 
szomszédos településekkel együtt pedig különösen a hosszabb tartózkodás számára is 
programot és vonzerőt tudna biztosítani. Nagyon fontos lenne ezért – a többi gazdasági 
ágazatban szükséges együttműködéshez hasonlóan, de az idegenforgalomban méginkább 
hangsúlyosan – a saját települési idegenforgalmi terven túl turisztikai csomagterv 
kidolgozása a térségre is. 
Vérteskethely ebbe a programba   

-sportturizmussal (sportpályák, tó, szabadidőterületek, kerékpár ügyességi 
pálya, esetleg extrém sportok (gördeszka, görkorcsolya) számára terület és 
sporttábor kialakítása) 

- kalandturizmus számára – helybiztosítással – a sportturisztikai területekhez 
kapcsolódva (rusztikus kalandjátszótér, gerendavár, paint-ball hely 
kialakításával) 

-öko-, természet megismerő és természetjáró kiránduló (gyalog- és kerékpáros) 
turizmussal, tanösvény kialakításával 

 -a térségi lovasturizmushoz kapcsolódással (lovas kirándulóutak) 
-falusi turizmus keretében szállásférőhelyekkel és a vidéki életmód, 

gazdálkodás bemutatásával, 
 -erdőségei révén a vadászathoz kapcsolódással 

tudna kapcsolódni. 

Mindehhez a belterülethez kapcsolódva sportpályák, kerékpáros akadálypálya, esetleg extrém 
sportok számára alkalmas gyakorló- és versenyhelyek (pl. gördeszka félcső), sport-tó, tanösvény, 
öko- és/vagy sporttáborhely kialakítása, jelzett turistautak, lovagló útvonalak, a településeket 
összekötő kerékpárutak kijelölése/megvalósítása, falusi szállásférőhelyek biztosítása, valamint 
(rendszeresen) ismétlődő, a szomszédos településekkel együttműködve kialakított kulturális 
programkínálat, eseménysorozat, amatőr sportversenyek megszervezése, létrehozása szükséges. 

B/2) BIOTERMELÉS 
Részben a már említett EU igényekhez, részben az előző gazdaságfejlesztési javaslathoz is 
kapcsolódik. 
Az energianádon túl a kedvező termőhelyi adottságok miatt biokertészeti termelés és 
gyümölcstermesztés javasolható abban az esetben, ha a termékek (Ny-európai) piacra 
juttatása megszervezhető. Gyógynövénytermelés, aromanövények ill. fűszernövények 
termelése is javasolható, mely a termelési volumenhez képest jó jövedelmezőségi szintet 
képes elérni. Mind a biokertészet és bogyós-gyümölcsös, mind a gyógy- és fűszernövény 
termelés élőmunkaigénye magas, azaz a foglalkoztatottsági szint ezáltal jelentősen javulhat. 
A termékek felhasználása a térség több településével együttműködve szárítóüzem-aszaló, 
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örlő-daraboló és csomagoló részleg kialakításával gazdaságossá tehető, a termékek sokkal 
magasabb áron, néhány grammos vagy dekás kiszerelésben csomagoltan, jól 
jövedelmezően kerülhetnek ki a térségből.  A növényszárító, csomagoló ismét 
munkahelyeket teremt (a kevéssé iskolázottak számára is). Ugyanakkor a csomagolás 
helyben elvégzése a térségben a csomagolóanyag előállítók számára is beszállítói 
lehetőségeket jelent, ami a gazdaság több lábon állásához segít hozzá (pl. kis nyomdaüzem, 
göngyölegkészítés – esetleg a környékbeli erdők faanyagának feldolgozásával). 
A biotermeléshez kapcsolódhat a méztermelés és méhészet. Várhatóan a különleges 
termékek (méhpempő, lépesméz) eladhatósága biztosítható jobban hosszabb távon, de 
felmerül a méz kozmetikai felhasználása ill. a biogyümölcs-feldolgozásban cukor helyetti 
használata is. 

B/3) ENERGIANÖVÉNYEK TERMELÉSE  
Az EU energiapolitikai célkitűzéseivel – és támogatási/szabályozási rendszerével – 
összhangban a közeljövőben előtérbe kerül a hagyományos energiahordozókat (kőolajat) 
kiváltó energia(alapanyag) termelés. Ebbe Magyarország a szélenergia felhasználásán túl a 
biodízel előállításhoz alkalmas növények (pl. repce, napraforgó) termelésével, energianád 
termeléssel és fűtőanyagként vagy üzemanyagnak felhasználható alkohol alapanyagként 
szolgáló kukorica/gabonatermeléssel tud bekapcsolódni. Vérteskethely szántóterületein e 
növények jó terméseredménnyel megtermelhetők. Az energianád termelésének beindítása 
már a 2007. évben megkezdhető, mivel az Oroszlányi Erőmű az energianád fogadására 
felkészült és 20 000 ha termését be tudja fogadni.  

B/4) A HELYI IPARI- ÉS FELDOLGOZÓ VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE GAZDASÁGI 
TERÜLETBIZTOSÍTÁSSAL 

A helybenfoglalkoztatás emelése és a termékek feldolgozottsági szintjének javítása 
érdekében szükséges a településen további telephelyek számára gazdasági 
területbiztosítás, mely a volt tsz-majorhoz kapcsolódó területen javasolható. 

B/5 A GAZDASÁGI FEJLESZTÉSHEZ SZÜKSÉGES KISTÉRSÉGI (MIKRORÉGIÓS) 
SZERVEZETEK LÉTREHOZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE 

A gazdaság jelenlegi nehézségeinek oka jelentős mértékben a szervezetlenségben (is) 
keresendő. Ezért bármiféle fejlesztésnek alapfeltétele a térség településein a szervezettség 
fokozása. Ez nemcsak a mikrorégió településeinek együttműködésben rejlik, hanem a 
települések részvételével közös marketingtevékenység kialakítását is meg kell célozni. A 
szomszédos településekkel együtt kialakítandó hasonló termelési struktúra segítené az 
együttes piacra jutási lehetőségeket, ehhez az egész térségre kiterjedő részletes 
gazdaságfejlesztési program, végrehajtási ütemterv és intézkedési terv kidolgozása 
elengedhetetlen. Erősíteni szükséges a falugazdász hálózatot, ki kell dolgozni a térségre (és 
nem az egyes településekre külön-külön) vonatkozó mezőgazdasági koncepciót és 
javasolható termék-struktúrát, együtt kell pályázni lehetséges támogatásokra, értékesítési 
szövetkezeteket kell megalakítani a piacra jutás erősítése érdekében, stb. Szükséges a 
gazdaság háttérszolgáltatásaként gazdasági tanácsadó-, pénzügyi-, könyvelési-, logisztikai 
szolgáltatások bővítése is a hatékonyság és piacképesség fokozásához, ezért ezek 
fejlesztését a térségben célul kell kitűzni. 

C) A HELYI ÉRTÉKEK VÉDELME ÉS A SZÍNVONALAS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET 
ÉRDEKÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK 

C/1) TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁS, KÖZTERÜLETEK RENDEZÉSE 
Az idegenforgalomnak, falusi turizmusnak alapvető feltétele a vonzó környezet. Ezért a 
településkép alakításában meghatározó közterültek rendezettségét ill. „díszítettségét” 
biztosítani kell. Utca-virágosítás ill. ahol az utca szélessége lehetővé teszi utcafásítási 
programot szükséges elindítani és megszervezni. Ehhez a facsemetéket és cserjéket 
célszerű az önkormányzatnak „központilag”rendelkezésre bocsátani, a tényleges 
végrehajtásba és a folyamatos ápolásba (öntözésbe) azonban a lakosság bevonható.  
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A település központja ápolt, vonzó, de a településbe érkezés látványa nem megfelelő: a 
szeszfőzde körüli területeket feltétlenül rendezni kell. Amennyiben a település megközelítése 
a tervezett 88. sz. főút felől lesz, ott informatív és a település arculatát „megmutató” 
településkapu kialakítása szükséges. 
Foglalkozni kell a megüresedett házak hasznosításával, kiajánlásával, a karbantartási vagy 
bontási kötelezettség elrendelésének lehetőségeivel is. 

C/2) VÉDENDŐ ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSZETI ARCULAT 
Az idegenforgalomnak alapvető feltétele a vonzó környezet kialakításán túl a helyi karakter 
egyediségének hangsúlyozása is. Ezért: 

o a védelemre érdemes épületeket helyi védelem alá kell vonni és ahol szükséges, 
felújításukat támogatni javasolt 

o az egyedileg nem védendő, de egykor jellegzetes épületek eredeti állapotba való 
visszaállítását – az értékek tudatosításával és ösztönzéssel – elő kell segíteni, 

o a bevezetendő építési szabályozással a kialakult, jellegzetes beépítési mód  és 
lépték megőrzését, a hagyományos formavilágot, a zavartalan utcaképet biztosítani 
szükséges új házak megépítése esetén is, 

o vonzó és kellő információt nyújtó (marasztaló) településkaput kell kialakítani a 
községbe érkezés környékén, 

o a belterület közeli gazdasági létesítmények (volt tsz. központ, mezőgazdasági 
major) településképbe illesztését és/vagy takaró fásítását el kell végezni. 

2.7.3 A FEJLESZTÉS TERÜLETEI 
A fejlesztési célok nagyobb része nem igényel területet, több a szervezést, szerkezetváltást 
szükségessé tevő, mint a területigényes tevékenység.  

A) KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI FELADATOK TERÜLETIGÉNYE 

A közlekedésfejlesztési feladatok közül területigénnyel az új (kerékpár)utak kialakítása jár. Ahol 
„csak” a meglevő földút burkolása szükséges, ott is jelentkezhet területigény a megfelelő 
útkeresztmetszet, az utat kísérő árok, stb. miatt, így az út telkének szélesítésére, helyenkénti 
kismértékű nyomvonal korrekcióra szükség lehet. Az utak nyomvonalát a településszerkezeti terv 
határozza meg, a pontos területigényt a szabályozási terv jelölni fogja. 

B) A TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK TERÜLETIGÉNYE 

Az idegenforgalmi fejlesztések, különösen a sport- és szabadidő-terület és tó,  jelentős – több 
hektáros – területigénnyel járnak. Elsősorban a belterület déli határán jelölhetők ki olyan területek, 
melyek a településsel (ellátás, infrastruktúra) és a környező tájjal/természettel is kapcsolatban 
vannak és kellően nagy kiterjedésűek az új funkciók befogadására. Ezért a Várhelyi tó környéke – 
a Rákóczi út és a Várhelyi tó közötti teleksor mögötti terület – a Batthyány ér mindkét partja és a 
vadgesztenyés terület környéke szabadidőpark, sportterület, kerékpáros akadálypálya, duzzasztott 
tó kialakítására kijelölt terület, melyen belül a szabadidős és sportlétesítmények, egy tanösvény, 
öko- és sporttáborhely, esetleg további szállásférőhelyek (motel, panzió), valamint a kiszolgáló 
vendéglátási létesítmények kialakíthatók. A különböző funkciókat befogadó területeket együttesen, 
egymáshoz kapcsolódva kell megvalósítani, hogy egységes, folyamatos idegenforgalmi együttest 
alkossanak. Ezzel Vérteskethely az Ete-Vérteskethely-Császár településeket érintő turisztikai 
csomagtervben elsődlegesen a sportturizmus központja lehet. 
A túraútvonalak ill. lovasutak kijelölése inkább vonalszerű és részben a meglevő földúthálózathoz 
kapcsolható, így ennek külön területigényéről nemigen lehet beszélni. A terv javaslatokat 
tartalmazhat ezen szabadidős útvonalak kijelölésére, de a településszerkezeti terven nem 
területfelhasználásként, hanem legfeljebb vonalként jelentkezik majd.  

C) A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉVEL ÉS A FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS FELADATOK TERÜLETEI 

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok közül területigénnyel jár: 

GAZDASÁGI TERÜLET 



 
 VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

 

 
 JÓVÁHAGYANDÓ TERV         2007. JÚNIUS 

 
73

Javasolható, hogy a belterület határán, a volt Tsz központ területén legyen a település gazdasági 
területe. Ez az üdülésre, turizmusra alkalmas szabadidős területektől távol esik, azok funkcióit sem 
látványával, sem forgalmával nem zavarja. A területen az új vállalkozások mellett a lakóterületbe – 
zavaró (zaj)hatásuk vagy szállítási igényük miatt - nem illeszkedő kisvállalkozások is helyet 
kaphatnak a gazdasági területen. A terület a belterülettől (lakóterületektől) fásítással 
lehatárolandó. Amennyiben a 88. út fejlesztése következtében a település megközelítése a falu 
másik végén lesz, a gazdasági terület és a főút kapcsolatát a lakóterület elkerülésével is biztosítani 
kell, hogy a gazdasági (teher)forgalom ne a falu főutcáját terhelje. 
A biomassza erőmű létesítési vizsgálatok függvényében számára fenntartandó tartalékterületet kell 
biztosítani.  

C) A SZÍNVONALAS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA  

E feladatkörben tennivaló van, de újabb területigény nem, vagy csak korlátozottan  jelentkezik. A 
feladatok ismét elsősorban szervezéssel, a meglevő értékek védelmével, karbantartási munkák 
elvégzésével, a területek rendezésével kapcsolatosak. Hangsúlyozni kell a Tatabánya-Kisbér út 
felőli megközelítésnél vonzó településkapu kialakításának szükségességét. A jelenlegi 
településkapuban a szeszfőzde környezetének rendezése elengedhetetlen. Ha a 88. sz. út új 
nyomvonala - hosszabb távon - megvalósul, a település fő megközelítése átkerül a település 
Császár felé eső végére, így a jelentősebb – több funkciót tartalmazó és nagyobb kiterjedésű - 
településkaput ott érdemes kialakítani. 
Fontos a közterületek rendezettségének fenntartása ill. a ma még nem berendezett, de az 
idegenforgalmi területekhez kapcsolódó területrészek felszereltségének gazdagítása. 
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2.8 BESZÁMOLÓ A JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓBAN ELHATÁROZOTTAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL 

2.8.1 GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
A terv azt javasolja, hogy a belterület határán, a volt Tsz központ területén legyen a település 
gazdasági területe. Ez az üdülésre, turizmusra alkalmas szabadidős területektől távol esik, azok 
funkcióit sem látványával, sem forgalmával nem zavarja. A területen az új vállalkozások mellett a 
lakóterületbe – zavaró (zaj)hatásuk vagy szállítási igényük miatt - nem illeszkedő kisvállalkozások 
is helyet kaphatnak a gazdasági területen. A terület belterülettől (lakóterületektől) fásítással 
lehatárolását ugyancsak tartalmazza a terv. Amennyiben a 88. út fejlesztése a település déli 
oldalán lesz, a jelenlegi Kisbér-Vérteskethely út 88-as útra rákapcsolását meg kell oldani, a 
gazdasági terület és a főút kapcsolatát a lakóterület elkerülésével kell biztosítani, hogy a 
gazdasági (teher)forgalom a falu főutcáját és a lakóterületeket ne terhelje. A kijelölt gazdasági 
terület elegendő több vállalkozás befogadására is, így a helyi munkalehetőségek bővítésének 
területi lehetőségét a terv tartalmazza. 
A biomassza erőmű részére tartalékterületet biztosít a rendezés, megvalósítása a létesítési – 
gazdaságossági és környezeti - hatásvizsgálatok függvényében dönthető el.  

2.8.2 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK  
Az idegenforgalmi fejlesztéseket a terv a belterület déli határán jelöli ki, ahol a településsel (ellátás, 
infrastruktúra) és a környező tájjal/természettel is kapcsolatban vannak és kellően nagy 
kiterjedésűek az új funkciók befogadására. Ezért a Várhelyi tó, a Batthyány ér, a belterület déli 
határán levő erdőterület és a vadgesztenyés környéke a sport- és eseményturizmus számára 
kijelölt terület. A különböző funkciókat befogadó területeket egymáshoz kapcsolódva jelöli a terv, 
hogy folyamatos és komplex együttes alakuljon ki. A turisztikai fejlesztések – megvalósulásuk 
esetén – jelentős munkaerőigénnyel járnak majd, így a helyben-foglalkoztatottság mértékét emelik. 

2.8.3 KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 
A terv jelöli a tervezett 88. sz. főközlekedési út javasolt nyomvonalát. Négy alternatíva merült fel, 
melyek közül kettő a település belterületétől É-ra, kettő attól D-re halad. Komárom-Esztergom 
megye Területrendezési Tervében a déli elkerülő út szerepel. Az út nyomvonalvezetése és a 
községi úthálózat rákapcsolása szempontjából is a déli nyomvonalváltozat kedvezőbb, ez az 
idegenforgalmi fejlesztésre kijelölt területek közvetlen elérhetőségét – a lakóterületek zavarása 
nélkül – biztosítja, de erdőterületeket is érint, ami környezeti szempontból nem kedvező. Az É-i 
változat viszont a – várhatóan lökés-szerű forgalmi terheléssel is járó – sportturisztikai területekkel 
nem tud jó kapcsolatot létrehozni és az uralkodó szélirány miatt a települést érő zaj- és 
légszennyezési terhelés is  kedvezőtlenebb. A gazdasági területek – lakóterületeket minél kisebb 
mértékben érintő – megközelítését a déli elkerülő esetén is biztosítani kell: a település jelenlegi Ny-
i kijáratát képező kisbéri út a 88. sz. főút és a tervezett m81 gyorsforgalmi út csomópontjába 
bekötendő. 

2.8.4. A SZÍNVONALAS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA  
A tervlapok feltűntetik a védelemre javasolt települési értékeket és a javasolt védelmi fokozatot, a 
rendelettervezet tartalmazza a védendő épületek listáját, az örökségvédelmi munkarész 
fotodokumentációval mutatja be a védelemre érdemes objektumokat. Ezzel a helyi értékek 
tudatosítását és a lokálpatriotizmus erősítését is szolgálja a terv. 

Hangsúlyos a tervben a vonzó településkapu(k) kialakításának szükségessége, a jelenlegi 
szeszfőzde környezetének rendezése, a közterületek rendezettségének fenntartása ill. a ma még 
nem berendezett, de az idegenforgalmi területekhez kapcsolódó területrészek felszereltségének 
gazdagítása. Ezzel a lakossági közérzet és a települési kötődés egyaránt javítható. 
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2.9 A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLATAI 
2.9.1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
2.9.1.1. Településtörténet, a település fejlődése 
A terület már a vaskor óta lakott térség, avar és római kori emlékek is fennmaradtak. A község 
első írásos említése 1250-ből származik. 
A 20. század elején Borovszky Samu szerkesztésében megjelent Magyarország vármegyéi és 
városai című sorozat Komárom vármegye c. kötetében szerepel, hogy a falu mellett római temetőt 
találtak. E szerint a község neve 1419-ben Csete (Chete) volt. Mai nevének eredetét későbbre 
teszik, amikor keddi napra vásártartási jogot kapott (Kedd-hely). 1529-ben a törökök elpusztították, 
és csak 1642-ben kezd újra települni, amikor a terület ura már az Esterházy család volt. 
Templomai közül a katolikus 1766-ban Fellner Jakab tervei alapján épült fel. Az evangélikus 
templom 1789-ben, a református pedig 1856-ban készült el. A leírások az ún. halmoki erdő- 
részben földvár nyomait említik. 

A korai, 1799-ben kiadott Vályi András féle leírás megemlékezik a földesúrról „Gr. Esztrerhásy 
Uraság”-ról, földjeiről, és említi, hogy lakói katolikusok. 

Fényes Elek 1851-ben a településről Kethely néven ír. Leírja, hogy magyar falu, amelynek lakosai 
többségükben katolikusok, de jelentős számban vannak reformátusok és evangélikusok is. 
„Különös említést érdemel, hogy itt mind a három felekezetnek van leány-gyülekezete, de anya-
gyülekezete egy sincs”, írja. Szól arról, hogy  „A Hidegkut ere a dobosi határ felül ered, s az egész 
határt végig futja, vize igen jó italu, s ámbár árnyéktalan helyeken jár, legnagyobb forróságban is 
igen hideg”. Említi továbbá, hogy „az erdőszélben látszik egy földvár régi nyoma, s e hely most is 
várhegynek neveztetik.” 

Az 1784-87-es népszámlálás szerint a falunak 667 lakosa volt, akik a mezőgazdaságból éltek. A 
Kethely névhez 1913-ban került megkülönböztetésül a Vértes- előtag.  

 
I. katonai felmérés térképe 



 
 VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

 

 
 JÓVÁHAGYANDÓ TERV         2007. JÚNIUS 

 
76

Az 1782-85 között végzett I. katonai felmérés térképén a falu „Kedhely” néven szerepel. A kelet-
nyugat irányú mai Kossuth utcának a rk. templom és a Táncsics utca közötti szakaszára települt, 
amelyet a nyugati végén a mai Táncsics utca  elején felépített néhány ház zár le. A Kossuth L. 
utca északi oldalán álló házak mögött kisebb, a déli oldalán nagyobb telkeket jelöl a térkép. Az 
egyutcás rendszerhez a templomtól délre halmazosan felépített házcsoport kapcsolódik, amely az 
utcával párhuzamosan futó patak mindkét oldalára települt. E házak mellett kisebb tavak 
találhatók, amelyek délkeleti oldalán már erdős vidék látható. A nyugati végen a be- és kivezető 
utak vonala nagyjából megfelel a maiaknak. A keleti elágazás közvetlenül a templomnál van. 

 
II. katonai felmérés térképe 
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A II. katonai felmérésre 1829-66 között került sor. Ezen a falu „Kéthely”, illetve „Kethely” néven 
szerepel. a Kossuth utca beépítése kelet felé folytatódott, a páros oldalon rövidebb, a páratlan 
oldal eredeti vonalán hosszabb szakaszon. Állnak házak a Kossuth és az Ady utca közötti 
tömbökben, a nagyobbikban határozottan körülkerítve. Folytatódott a Táncsics utca beépítése. 
Kialakult a Rákóczi utca, két oldalán szabályosan, az indulásánál rendezetlenül álló házakkal. Az 
utca mellett a patak nagy tóvá szélesedett, rajta malommal. Az erdő változatlanul a tóig terjed. 

 
III. katonai felmérés térképe 

A III. katonai felvétel 1872-84 között készült. Ezen „Kethely” a Petőfi utca és a mai Kossuth utca 
páros oldalának az út törés utáni szakaszán kívül teljesen kialakult. A rk. templom melletti 
nagyobbik „szigeten” jelentősebb méretű „L ”alakú épület látszik, az utca nyugati végében a 
temető. Az Ady utca indulásánál kialakult teresedésből észak felé induló kis utca ívénél nagyobb, 
körülkerített egység van. 

 
1923-as térkép 
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Az 1923-as állapot lényeges változást nem mutat. A Kossuth utca korai szakaszán áll néhány „L” 
alakú ház, és a rk. templom melletti „U” alakú nagyobb ház. Az utca északi házsora mögött jelöli a 
másik temetőt. A három térképen jelzett telekvégek nagyjából megfelelnek a mai térképen jelölt 
telekhatároknak illetve a házak belső telekvégeinek. A teresedéseken, utcavégen, kertek alján jelöl 
néhány gémeskutat és a Táncsics utca mögötti gazdasági épületeket. 

 
1951-es térkép 

1951-re a Kossuth utca keleti szakasza a mai nyomvonalán fut, kétoldali beépítéssel. 

 
1986-oskatonai térkép 

1986-ban látható a mai utcahálózat a már beépített Petőfi utcával, a beépítetlen közök, kisebb 
utak és az 1952-ben alakult Tsz gazdasági épületei. 
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2.9.1.2. Településszerkezeti jellemzők, értékek 
A falu a lankás - dombos terepadottságokhoz jól igazodóan alakult ki. Szerkezetének alapvető 
sajátossága a – történeti részben már említett - egyutcás jellege, amelyhez egy oldalról egy kisebb 
halmazos rész nőtt hozzá. A falu gerince a nyugat-keleti irányú főutca, a Kossuth utca, de igen jó 
központképző elem a templom körül szigeteket alkotó halmazos beépítés. Ez a zegzugos központi 
mag igen hangulatosan oldja a hosszú főutca szigorú rendjét. A Kossuth utca legutoljára kiépült 
keleti szakaszát nyomvonaltöréssel eltérítették a történetileg természetesen kialakult vonaltól, 
elkerülve ezzel az eredeti vonal melletti kellemes nagy zöldterületet, a Várhegy parkot. 
Szerencsésebb lett volna az útkanyarulat enyhébb ívű vezetése, de erről valószínűleg a 
tulajdonviszonyok bolygatásával járó bonyodalmak miatt lemondtak. Igen szerencsésnek 
mondható az, hogy a mellékutcák becsatlakozásainál terecskék alakultak ki. A Petőfi utcai 
beépítés illetve parcellázás sajnos túl merev, idegenül csatlakozik a falu többi utcájának oldottabb 
jellegéhez. 
A falu történelmileg természetesen kialakult részén, - amelynek elejét és végét a két kő feszület 
jelöli ki, - a telkek keskenyek, mélyek, sokszor szabálytalanul osztottak. Ezek a telkek – igazodva 
az utcák vonalvezetéséhez – őrzik az eredeti telekszerkezetet. 

2.9.1.3. A beépítés jellemzői, karaktere, értékei 
A beépítésre jellemző a telekhatáron álló fésűs elrendezés, nagyon kis előkerttel, ritkábban 
utcavonalon, az utca vonalvezetésétől függően néhol fűrészfogasan. A Kossuth utca magasan 
fekvő kis szakaszán nagy előkertek vannak. Az épületek mélyen hátranyúlnak a lakóház 
folytatásában álló ólakkal és istállókkal. A fából épült pajták, színek hol ezek folytatásában, hol 
mögöttük a telken keresztben állnak. Megtalálhatók a górék, több helyen a nyárikonyha, a kút, a 
pincelejáró és -boltozat, sőt helyenként van még kemence is. A 20. század utolsó harmada előtt 
épült házak általában a hagyományokat követve tornácosak, falazott tornácoszlopokkal, 
mellvéddel vagy a nélkül. A tornácoszlopok négyzet keresztmetszetűek igen gyakran fejezettel 
díszítettek, és ahol nincs mellvéd, ott lábazatosak. A tetők a néhány polgárias megjelenésű 
lakóház kivételével nyeregtetők, többségükben csonkakontyosak. Több házon van egyszerű, 
általában vonalas jellegű vakolatdíszítés. A 20. század közepétől az ízlés és a lakáskultúra 
változása az újonnan épülő házak formájában is változást hozott: egyre több ház épült az 
utcavonalra merőlegesen álló „L” alakban, amelyet a tornác is követ. A korábban épült házak 
bővítését is sokszor így oldották meg; vagy a tornác részbeni ill. teljes befalazásával. Ilyenkor az 
utcai bejárat helyére ablak került, és a ház bejárata a befalazott tornác közepére helyeződött át. 
Néhol az udvari oldalon a házat középütt nyeregtetős előépítménnyel toldották meg, amely lehetett 
tornácszerűen nyitott vagy zárt. 
Gyakori, hogy a tornác a gazdasági épületrészen is folytatódott, egyszerűbb kialakításban. Sok 
helyen előfordult, hogy az istállókat kiemelten jól és díszítetten építették meg; az ablak és 
ajtónyílások íves boltozatúak, a boltozatok nyerstéglából, a falsíkból kissé kiugratva készültek. Az 
udvarok elrendezése, megmaradt építményei jellegzetes értékei a falu örökségének. Úgy látszik, 
ezt a lakóházak átépítésénél is figyelembe veszik, mert az átépítés során ezeket többnyire 
megőrzik. 
A falu tájban helyezettsége harmonikus, az ehhez illeszkedő utca –és telekszerkezet egyértelműen 
indokolja a kialakult beépítési módot. Ez adja meg az utcakép egységét, meghatározott jellegét. A 
falu „nőtt” szerkezetét, a Kossuth-, Táncsics-, Ady-, Rákóczi utcák eredeti vonalát, az íveknél, 
elágazásoknál kialakul teresedéseket, az ezekben álló „szigeteket” feltétlenül meg kell őrizni. A tér-
és utcahálózaton természetesen kialakult telekhatárok vonala, a ki-beugrások, a telekosztás, a 
beépítési mód, a házaknak a telken való elhelyezése is a község történeti fejlődését, tradicionális 
gazdasági életét mutatja. Ehhez többletként járul hozzá a házak és az udvarok együttese, valamint 
falu utcáinak gondozottsága, tisztasága. A község turisztikai- idegenforgalmi értékét az eredeti falu 
karakterének megtartása jelentősen növeli. Ezért a hagyományos beépítési módot, a tornácos 
házakat, a gazdasági udvarok továbbra is használható építményeit a mai igényeknek megfelelő 
módon karbantartva, jó állapotban meg kell tartani. Jó hatást kelt az is, hogy viszonylag kevés a 
környezetbe nem illő emeletes vagy erősen kiemelt tetőtér beépítéses, jellegtelen „úrhatnám” ház. 
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2.9.1.4. A védett építészeti értékek és a kapcsolódó örökségvédelmi feladatok 
Ahhoz, hogy a falut az elöregedés és az életmódban bekövetkező elkerülhetetlen változások ne 
sodorják a hanyatlás felé, lakóhelyként vonzóvá kell válnia a nem falusi, mezőgazdasági életvitelt 
élők és a turisták számára is. Ez a vonzóerő a szép táj, a kellemes környezet, a jó állapotban 
megőrzött és gondozott falu és a barátságos lakosság lehet. Ehhez továbbra is meg kell őrizni a 
falusi életmód épített örökségét: az eredeti, történelmileg kialakult településszerkezetet, a 
beépítési módot, tömegükben és részletképzésükben a házakat, és akár hangulati elemként a 
gazdasági épületeket. A meglévő házak felújítása vagy korszerűsítése során törekedni kell az 
eredeti falnyílások, tornácok, díszítések megőrzésére, illetve ezek helyreállítására. 
Ennek érdekében helyi építési szabályzatban az épített értékek védelméről rendelkezni kell. Ennek 
alapja a megőrzendő értékek számbavétele. Az építési engedélyezési eljárás során az építési 
hatóság csak az örökségvédelmi előírások figyelembevételével adhat ki építési engedélyt. 
Rendkívül fontos, hogy a település történelmi magjában – Kossuth Lajos - Ady Endre – Rákóczi 
utcákban – új ház csak a meglévő beépítési vonalon, fésűs beépítési móddal, a környezetéből 
jelentősen ki nem emelkedő magassággal, nyeregtetővel, az erkélyes tetőtérbeépítés 
elkerülésével épülhessen. Az ezektől eltérő igények kielégítésére a Petőfi utca jöhet számításba. 
Emeletes házak építését azonban itt is kerülni kell. 

Országos műemléki védettség alatt áll a községben az 1766-1771-ig  Fellner Jakab tervei 
alapján készült barokk  katolikus templom.  

Műemléknyilvántartási adatai: 
Törzsszám: 2586 
Megnevezés:  római katolikus templom 
Cím:   Vérteskethely, Kossuth Lajos u.  
Hrsz:  445 
Stalus:  barokk 
Leírás:  R.k. templom, barokk, 1766-1771.  
Tervezte:  Fellner Jakab.  
Berendezés: mellékoltárok, szószék, orgona, barokk, 18. sz. 
második fele. 

Vizsgálatunk alapján országos műemlékké nyilvánításra további 
javaslatot nem teszünk.  

 

Épített értékek helyi védelme 
Az Önkormányzattal és a lakossággal történt egyeztetések során az Önkormányzat az következő 
táblázatban felsorolt épületek helyi védelme mellett döntött. A szabályrendeletben előírt helyileg 
védett épületeket alászínezés hangsúlyozza. A nem kiemelt épületekről bontás esetén (a 
szabályrendelet szerinti) értékvédelmi dokumentáció készítendő. 
Építészeti értékvédelem alá eső épületek 

CÍM HRSZ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY 
Ady E. u.69 495 ref. templom 
Feszület a Kossuth u.110-nél  köztéri műalkotás 
Feszület a Kossuth u.elején  köztéri műalkotás 
Kossuth u. 8 159 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 10 160 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 16 164 evangélikus templom 
Kossuth u. 18   
Kossuth u. 19 42 lakóház 
Kossuth u. 22 173 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 53 6 lakóház és gazdasági-és melléképület együttes 
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Kossuth u. 62 219 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 64 220 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 78 230 lakóház és gazdasági -és melléképület együttes 
Kossuth u. 81 442 lakóház 
Kossuth u. 83 441 lakóház 
Kossuth u. 85 440 lakóház 
Kossuth u. 94 241 lakóház és gazdasági -és melléképület együttes 
Kossuth u. 100 244 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 106 248 lakóház 
Kossuth u. 122 318 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 124 319 melléképület (nyári konyha) 
Kossuth u. 126 320 lakóház, polgárias 
Kossuth u. 130 322 lakóház 
Kossuth u. 137 372 lakóház 
Kossuth u. 141 370 lakóház 
Kossuth u. 143 369 lakóház 
Kossuth u. 156 335 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 168 341 lakóház és gazdasági és melléképület együttes 
Kossuth u. 181 349 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 183 348 lakóház-helyreállított 
Petőfi u. 21 269 lakóház-helyreállított 
Petőfi u. 22 285 lakóház, polgárias 
Táncsics u.22 112 lakóház 
Táncsics u. 16   
Táncsics u. 108   
Táncsics u. 110   
Táncsics u.142   

Bontás esetén értékvédelmi dokumentáció készítésére kijelölt épületek 

CÍM HRSZ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY 
Ady E. u. 448 lakóház és melléképület 
Ady E. u. 21 484 lakóház és pince 
Kossuth u. 15 46 lakóház 
Kossuth u. 34 192 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 36 193 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 40 199 gazdasági épület együttes 
Kossuth u. 47 17 lakóház 
Kossuth u. 114 313 lakóház és gazdasági épületek, együttes 
Kossuth u. 116 314 lakóház és gazdasági és melléképület együttes 
Kossuth u. 118 315 lakóház (romos) 
Kossuth u. 120 316 lakóház-helyreállított 
Kossuth u. 128 .321 lh. tornácos része és a gazdasági ép. együttese 
Kossuth u. 135 373 lakóház 
Kossuth u. 140 327 lakóház 
Kossuth u. 149 366 lakóház 
Kossuth u. 155 362 lakóház (helyreállítandó) 
Kossuth u. 158 336 lakóház 
Petőfi u. 24 286 lakóház, polgárias 
Táncsics u.1 152 lakóház 
Táncsics u.3 151 lakóház 
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A vizsgálatok szerinti építészeti értéket képviselő épületek ill. védendő – egységes - 
utcaképek fotóit az alábbiakban tesszük közzé:  
 
ADY Endre utca 

ADY E. u. ADY E. u .21 ADY E. u. 69 

KOSSUTH Lajos utca 

               
feszület a Kossuth u. 110-nél feszület a Kossuth u. elején KOSSUTH u. műemlék róm. kat. templom 
 

KOSSUTH Lajos u. 46. műemlék templom  KOSSUTH Lajos u. 8 
 

 
KOSSUTH L. u 10.  KOSSUTH L. u. 15 KOSSUTH L. u.15 
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KOSSUTH L. u. 16 evangélikus templom KOSSUTH L. u. 19 KOSSUTH L. u. 22 
 

 
KOSSUTH L. u. 34  KOSSUTH L. u. 36 KOSSUTH L. u. 40 
 

 
 KOSSUTH L. u. 47   KOSSUTH L. u.53  KOSSUTH L. u. 62 
 

 
KOSSUTH L. u. 62  KOSSUTH L. u.64 KOSSUTH L. u. 64 
 

 
KOSSUTH L. u. 78 KOSSUTH L. u. 78 KOSSUTH L. u 78. 
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KOSSUTH L. u. 81  KOSSUTH L. u.83 KOSSUTH L. u. 85 
 

 
KOSSUTH L. u. 94  KOSSUTH L. u. 94 KOSSUTH L. u. 94 
 

 
KOSSUTH L. u.96  KOSSUTH L. u. 96 KOSSUTH L. u. 100 
 

 
KOSSUTH L. u. 105 KOSSUTH L. u. 106 KOSSUTH L. u. 114 
 

 
KOSSUTH L. u. 114  KOSSUTH L. u. 116 KOSSUTH L. u. 116 
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KOSSUTH L. u. 118 KOSSUTH L. u. 120 KOSSUTH L. u. 122 
 

KOSSUTH L. u. 124 KOSSUTH L. u. 126 KOSSUTH L. u. 128 
 

 
KOSSUTH L. u. 130 KOSSUTH L. u. 135 KOSSUTH L. u. 137 
 

 
KOSSUTH L. u. 140 KOSSUTH L. u. 141 KOSSUTH L. u. 143 
 

 
KOSSUTH L. u. 149  KOSSUTH L. u. 155 KOSSUTH L. u. 156 
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KOSSUTH L. u. 168  KOSSUTH L. u. 168 KOSSUTH L. u. 181 
 

 
KOSSUTH L. u. 183 KOSSUTH L. u. utcakép KOSSUTH L. u. utcakép 

MAJOR 

 

 

MAJOR épületegyüttes MAJOR műhelyépület  

PETŐFI S. utca 

PETŐFI S. u. 21 PETŐFI S. u.22 PETŐFI S. u.24 

TÁNCSICS utca 

 
TÁNCSICS u.  TÁNCSICS u.  TÁNCSICS u. 
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lakóház Lakóház… … és melléképületek  
 

 
KOSSUTH u. utcakép KOSSUTH u. utcakép KOSSUTH u. utcakép 
 
2.9.1.5. Régészeti védelem 
Készítették: Schmidtmayer Richárd és Schilling László régészek Kuny Domokos Megyei Múzeum, Tata 

A vizsgálat tárgya 
Jelen hatástanulmány a VÁTERV95 KFT. (1013 Budapest, Attila u 41.) felkérésére készült, 
melynek célja az ismert régészeti lelőhelyek számbavétele Vérteskethely község (Komárom-
Esztergom megye) területén, továbbá Vérteskethely község település rendezési tervében szereplő 
változási szándékkal érintett területek, valamint a tervezett „Tatabánya – Szombathely” útvonalhoz 
kapcsolódó, Vérteskethelyt D-ről elkerülő, út nyomvonalának kulturális örökségvédelmi szempontú 
vizsgálata. 

Történeti leírás, régészeti örökség, a területre vonatkozó történeti adatok 

Vérteskethely területéről több jelentősnek ígérkező őskori lelőhelyet is ismerünk, azonban ezek 
feldolgozásának hiányában még nem tudunk képet alkotni a település őskori történetéről. 

A szórványosan előforduló római leletek utalnak arra, hogy a római korban is lakott hely lehetett.  

Legtöbb ismeretünk a magyar középkorból ered: 

Vérteskethely az Árpádkorban Tarján néven volt ismeretes. Tarján törzs tagjait feltehetően Géza 
vagy Szent István király idejében telepítették szét, ezzel is segítve az országban a központi 
hatalom megszilárdítását. Később Szák nemzetségbeli Borch fia Miklós fia Herrand öröklött földje 
volt; magtalan halála után, 1250-ben IV. Béla Szák nembeli Albeus fiának, Corrardus mesternek 
adta és határát leíratta. Ekkor határos volt Kishantával, Doroggal, Battyán és Ete településekkel. 
Tarjánt/Terjén egy részét a királyné birtokolta. Ezután 1329-ben Pál országbíró megerősíti Szák 
nembeli Albeus fia Corrardus fiának, Jánosnak fiait a birtokában. Károly Róbert 1332 körül 
megerősítette Csór nembeli Tamás csókakői és gesztesi várnagyot Terjén községben. 

Károly Róbert megerősítő oklevele nevezi Tarjánt Kethelynek, ami keddi hetivásárjának emléke. 
(GYÖRFFY 1987, 426-427.) Ez egyben azt is jelzi, hogy igen jelentős településnek számított 
ekkoriban, s központi jelentőséggel bírt a térségben. 1364-ben említik a birtok tiszttartóját is. 
(KUMMOROVITZ 1953, 236.) A XV. század elején, 1418-ban már lányági örökösödés révén 
Losonczi-Bánf család kezére került. 1433-ban csere útján a Hédervári család kapja meg Zsigmond 
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királytól Császárt s számos környező települést is, a Losonczi Bánfiakat más birtokokkal kárpótolja 
a király. (DL 90970)  

1453-ból ismerjük a település bíróját, Pált is „Paulo villico de Kethel” (Dl 14621). 

A Török család többször is szemet vetett a birtokra. Jogi úton kívánták megszerezni Kedhelyt. A 
Héderváriak először 1513-ban (Dl 91047), majd 1520-ban (Dl 91059) is megakadályozták ezt. A 
török időkben teljesen elnéptelenedett. Császár és Kisbér közt egy portyázó török csapat 24 hajdút 
vágott le (Magy. Tört. Tár, VII. 56.). 
 
Vérteskethely közigazgatási területén még további középkori települések is léteztek: 

• Gemlye 
Magyar személynévi eredetű. (KISS I 1988, 508.) 
1250-ben Guba fiainak birtoka és Tarján határosa. 1336-ban Szabadgemlyét Csák nb. 
Máté fia Miklós és fiai Kendertóval együtt eladják Demeter fehérvári polgárnak. Később 
ismét a Csák nemzetség kezére kerül. 1368-ban, mivel Kendertói Miklós magtalanul hal 
meg, a király hozzájárul, hogy lánya Katalin örökölje a birtokot (Dl 61270). Utoljára 1404-
ben említették (Dl 8947). 

• Dorog 
Szintén személynévi eredetű (KISS I 1988, 385.) Az Árpád-korban királynéi népek lakták; 
Árpád-kor utáni említését nem ismerjük, feltehetően elhagyták lakói. Györffy György 
szerint Vérteskethely határában D-re a Durdó erdő őrzi a nevét. (GYÖRFFY 1987, 359.) 

 
Régészeti lelőhelyek 
Vérteskethely község területén nem történt szisztematikus terepbejárás. A település területének 
nagy részé erdő borítja. 
A Kuny Domokos Megyei Múzeum Régészeti Adattára a település területén több régészeti 
lelőhelyet tart számon: 

• Vérteskethely – Halmoki dűlő 
Vékony Gábor Ladányi József nyugalmazott erdész, kethelyi lakos vezetésével az említett 
erdőben 2 halmot tekintett meg, amely minden bizonnyal emberi kéz munkája. 1984 
júniusában ismét megtekintette Vékony Gábor a Halmoki dűlőben lévő halmokat. A 
helyszínre Bognár Sándor vérteskethelyi lakos vezetette ki. A két halom minden bizonnyal 
koravaskori, az egyiken oldalt bolygatás helye figyelhető meg. A terület a Vértesi 
Erdőgazdasághoz tartozik, jelenleg gondozatlan bozótos tölgycserjékkel borított. Ennek 
következtében a terep nehezen áttekinthető, s úgy tűnik a környékén kisebb halmok is 
találhatóak.  

KDM Régészeti Adattár 120-73  
KDM Régészeti Adattár 181-84 

• Vérteskethely – Csemete kert.  
Ladányi József említette, hogy a Halmoki dűlőtől nem messze, a csemetekertben 
edényeket, V. Vadász Éva szerint koravaskori sírokat forgattak ki a csemeték telepítésekor. 
A helyszínt idő hiányában nem tekintették meg. 
KDM Régészeti Adattár 120-73 

• Vérteskethely – Várhely tó környéke  
A dűlőútról visszafelé a műúthoz megtekintette V. Vadász Éva a Várhely tó környékét, ahol 
koravaskor települést feltételez. A terület bozótos, áttekinthetetlen.  
2006. októberében folytatott terepbejárás során sem sikerült a területen lelőhelyet 
megfigyelni, melynek oka lehet, hogy növényzet (erdő) és avar borítja a területet. 
KDM Régészeti Adattár 181-84 

• Vérteskethely Dobsa úti dűlő 
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1972. márciusában Tényi Sándor vérteskethelyi lakos neolit cserepet juttatott a Múzeumba. 
Lelőhelynek Vérteskethely, Dobsa úti dűlőt jelölte meg 165 hrsz-szel.  
KDM Régészeti Adattár 181-84 
Hrsz.: 165 

• Vérteskethely – Kerített várhely 
A fent említett erdőben van még az ún „Kerített várhely”, mely egy nagy, köralakú, lapos 
kiemelkedés, rajta a földben sok téglával. Feltehetően újkori.  
KDM 120-73  

• Vérteskethely evangélikus templom mögötti terület 
Az evangélikus templom mögötti területen újkorral erősen kevert Árpád-kori kerámia 
töredékek kerültek elő. A lelőhely kiterjedése ismeretlen, mert két oldalán még állt a 
kukorica. A terület középen átlósan egy egykori vízmosás nyomai voltak megfigyelhetők. 
KDM 2006.16 
196 hrsz és nagyobb környezete 
 

 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

Azonosítatlan lelőhelyű leletek:  

• paleolit szórvány 
Csiszolt, kígyókőből készült szekercét és vésőt küld szerző a Nemzeti Múzeumnak. 
(MAROSSY 1870, 37.) 

• őskori szórvány 
A veszprémi kultúrához tartozó leletek (PATAY 1938) 
Ehhez kapcsolódóan Dušek a Dunántúli mészbetétes edények népe északi csoportjának 
kialakulását vizsgálja, /ő Északpannon (Veszprémi) kerámiának nevezi/ Észak-dunántúli és 
szlovákiai lelőhelyek alapján. A kialakulás idejét Reinecke kronológiája szerint a BA2-BB1 
periódusra helyezi. Megállapítja, hogy az északi csoport kialakításában a Hatvani kultúra és 
a Kisapostagi kultúra játszik szerepet, a Magyarádi kultúra pedig nem hat rá, hanem 
párhuzamos vele. Szerző a cikk végén lelőhelykatasztert közöl a Dunántúli mészbetétes 
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edények népe É csoportjának dunántúli lelőhelyeiről, itt említi a Vérteskethelyen előkerült 
szórványleletet is. 
(DUŠEK 1960) 

• római kori szórvány  
Brigetioi kisbronzok magángyűjteményekből 
Bronztőr fogantyúja, rajta lapos dombormű. Fészekben ülő három fiókát kiröppenő 
anyamadár fa mögül leselkedő ülő szarvas ellen védelmez. 
(PAULOVICS 1942, 225., XXXVI. t. 3.)  

• római éremkincs 
Itt egy cserépedényben 951 db ónnal futtatott római érmet talált Licinius, Constantinus 
Magnus, stb. korából. 
(RÓMER 1871, 284.; RÓMER 1871, 214-216.) 
 

 
 

• szórvány római érem 
Szántás közben Justinus /Sab. I. 159-160. 1. 1. sz./ aranyát 
találták. Bizánci VI. század első negyede 

(HARSÁNYI 1921, 55.) 
 
 
 
 
 
 
 

Változtatási szándékok ismertetése 
Vérteskethely község belterületén a változási szándékkal érintett területen lakóövezetet kívánnak 
létesíteni, A település külterületén pedig a „Tatabánya – Szombathely” út építésénél a községet D-
ről elkerülő utat kívánnak építeni.  

 
A régészeti védelmi hatástanulmány által vizsgált, változtatási szándékkal érintett területek 

A terület jelenlegi állapota 
A változási szándékkal érintett terület nagy része mezőgazdasági művelés alatt áll, illetve erdő 
borítja. A tervezett elkerülő útvonal nagy része szintén erdőben halad. 
Hatáselemzés 
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A lelőhelyek jelenlegi állapota 
A lelőhelyek egy részét (1-3,5 sz. lelőhely) erdő borítja, a 4. és 6. lelőhelyen mezőgazdasági 
művelés folyik. Az út nyomvonalának nagy részét erdő borítja. 

A szabályozási terv hatása a régészeti lelőhelyekre 
A tervezett változások a lakóövezeti részen érinteni fogják az ismeretlen kiterjedésű 6. 
„Vérteskethely evangélikus templom mögötti” Árpád-kori lelőhelyet. 
Feltehetőn érinteni fogja a 3. „Vérteskethely – Várhely tó környéke” elnevezésű feltételezett 
koravaskori települést. Az út nyomvonala több ismeretlen lelőhelyet is érinthet. Jelenlegi 
nyomvonala érinti a 2. „Vérteskethely – Csemete kert” elnevezésű lelőhelyet. Az erdő és az 
aljnövényzet miatt nem állt módunkban lokalizálni a „Halmoki dűlőben” levő dombokat. 
Amennyiben több ilyen halom található, akkor a területet védetté kell nyilvánítani.  

Összefoglalás 
Ezúton is szeretnénk hangsúlyozni, hogy Vérteskethely község területén nem történt 
szisztematikus terepbejárás, így újabb lelőhelyek előkerülésére lehet számítani, amit erősít a 
közeli vízfolyások jelenléte is. 
A tervezett beruházások és a hozzájuk kapcsolódó földmunkák a régészeti lelőhelyek részleges 
megsemmisülését okozhatják. A 2001. évi LXIV. Tv. 22. § 2. bekezdés értelmében és 
előírásainak megfelelően van lehetőség a szabályozási tervben meghatározott munkálatok 
végrehajtására a régészeti lelőhelyek feltárása után. A régészeti feltárást a törvényi 
rendelkezések értelmében (2001. évi LXIV. Tv. 22. §) a szabályozási terv elfogadása után és 
a kivitelezési munkálatok megindulása előtti időben lehet és kell végrehajtani a törvényben 
meghatározott anyagi feltételek biztosítása mellett (23. §). 
2001. évi LXIV. – a kulturális örökségvédelméről szóló – törvény 24.§-a  értelmében, 
amennyiben a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő a munkákat 
azonnal abba kell hagyni, az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és a KEMÖ 
Múzeumainak Igazgatóságát (2890 Tata, Néppark, Tel.: 34/487-888) haladéktalanul értesíteni 
kell. (A bejelentési kötelezettség elmulasztása a 191/2001. (XI.18.) Korm. r. alapján 
örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.) 

Nyilatkozat 
Jelen nyilatkozatunkban kijelentjük, hogy a VÁTERV95 KFT. (1013 Budapest, Attila u 41.) Császár 
településrendezési tervéhez készített örökségvédelmi hatástanulmány, a hatályos örökségvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően, illetve annak betartása mellett készült. 
A tanulmány készítői:  
¬ Schmidtmayer Richárd régész 
 Kuny Domokos Megyei Múzeum (Tata) 
 oklevelének sorszáma:  PT G 003240 (1663/2005). 
¬ Schilling László régész 
 Kuny Domokos Megyei Múzeum (Tata) 
 oklevelének sorszáma:   PT G 000256 (380/2004) 
 
 
 Schilling László Schmidtmayer Richárd 

 régész régész 
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2.9.2 ZÖLDFELÜLETEK ÁLLAPOTA, RENDSZERE 
2.9.2.1. A jelenlegi helyzet 
Egy település zöldfelületi-rendszerét a belterület közhasználatú zöldfelületei (közpark, közkert, 
fasorok, zöldsávok), korlátozottan közhasználatú zöldfelületei (intézménykertek, temetők) és 
közhasználat elől elzárt területek (magánkertek) alkotják, amelyek optimális esetben kapcsolódnak 
a külterület növényzettel fedett területeihez. 

A zöldfelületek növényállományuktól és kialakításuktól függően igen sokrétű szerepkört töltenek 
be, amit kondicionáló hatásnak nevezünk. Jelentős környezetvédelmi-ökológiai szerepük mellett 
(környezeti ártalmak mérséklése, szennyezések megkötése, a klíma javítása), lehetőséget 
nyújtanak pihenésre, rekreációra, pszichikai és esztétikai felüdülésre, javítják a településképet, ami 
hangsúlyos szerepet játszik az idegenforgalomban. 

Vérteskethelyen a magánkertek mellett – amelyek a biológiailag aktív felületek jelentős részét 
alkotják – a közösségi használatú zöldfelületek is hangsúlyos szerepet játszanak a településen. A 
magánkertek környezet-kondicionáló és pszichikai hatásán felül a közhasználatú zöldfelületeknek 
egyéb funkciói is vannak.  

Az utcai fásítások, zöldsávok meghatározó elemei a településképnek, és ahogy Vérteskethelyen is 
látható, megfelelő kialakítás és gondozás mellett kellemes hangulatot, kedvező faluképet 
eredményeznek. Ezen kívül kapcsolatot teremtenek a zöldfelületi rendszer egyéb elemei között.  
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A zöldterületek Vérteskethelyen nagyban hozzájárulnak a kedvező településképhez. A művelődési 
ház mögötti park és játszótér kellemes dísze a falunak. Csakúgy, mint a Várhelyi-tó környéke 
értékes tölgyfáival, amely helyi védelmet érdemel.  

A Batthyányi-ér menti gesztenyesor szintén természeti érték, s ezen kívül kellemes hangulatot 
teremt. 

A belterületen fekvő, lakóterületekkel övezett temető ápolt. Kedvező lenne növényzettel való 
elválasztása a szomszédos lakóterületektől, s emellett hangulatát is kedvezően befolyásolná a 
szegélyfásítás. 

Az intézményekhez kapcsolódó zöldfelületek a művelődési ház udvara ligetes kialakításával 
kellemes hangulatot teremt, s a hozzá kapcsolódó játszótérrel és parkkal jól használható egységet 
alkot. 

A templomok közül a központi katolikus templom környezete szépen gondozott, növényzettel 
hangulatosan kialakított.  

2.9.2.2. A települési zöldfelületek rendezési javaslatai 
A zöldfelületi rendszer megfelelő kialakítása településökológiai és településképi szempontból is 
igen fontos, mely utóbbi jelentős tényező a turizmus tekintetében. Ehhez szükséges a zöldfelületi 
rendszer megóvása, továbbfejlesztése; a hiányzó zöldfelületi elemek kialakítása, a meglévők 
használati értékének javítása. 

- A sportpálya környezetében megfelelő zöldfelületet is ki kell alakítani, ami szintén 
hozzájárul a rekreációs célhoz.  

- A temető szélén kedvező lenne határoló növényállomány kialakítása; fasor és cserjesáv 
vagy sövény telepítése. Az egész évben érvényesülő takarás érdekében célszerű 
örökzöld fajok alkalmazása. 

- A tervezett rekreációs központ és sport-tó fontos szerepet kaphat a falu életében, és 
jelentős idegenforgalmi vonzerő lehet. A szerepéhez méltó kialakítás érdekében 
környezetének rendezését javasolt kertépítészeti tervek alapján végezni. 

- Az utcai fasorok, zöldsávok növényesítése fontos feladat, amelynek nagy szerepe van a 
településkép emelésében, valamint a por és a közlekedésből származó 
szennyezőanyagok megkötésében, a környezet kondicionálásában. A meglévő utcai 
zöldsávokat, gyepes felületeket néhol már fásították, virágosították, jó lenne, ha ez a jó 
példa minden utcában követőkre találna. 



 
 VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

 

 
 JÓVÁHAGYANDÓ TERV         2007. JÚNIUS 

 
94

 
Örökségvédelmi ábra 
 
2.9.3 TÁJRENDEZÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT 

2.9.3.1. Táji, természeti adottságok12 
A természeti adottságok egy település kialakulásának alapját jelentik, fejlődését meghatározták, 
korábban a mainál még jelentősebb mértékben. Ezért ennek ismerete elengedhetetlen a település 
történetének, a tájszerkezet alakulásának megértéséhez, a környezeti hatások értékeléséhez, a 
táji és természeti értékek feltárásához, a fejlesztések, a további fejlődés következményeinek 
felméréséhez. Ezért a következőkben áttekintjük a község természeti adottságait. 

Vérteskethely természetföldrajzi elhelyezkedését tekintve a Dunántúli-középhegység nagytáj 
Vértes - Velencei-hegyvidék középtáj Bársonyos kistáj nyugati részén, változatos felszínű területen 
fekszik. 

A kistáj domborzata enyhén hullámos, mikroformákban is gazdag, völgyekkel tagolt. Főbb 
felszínformái a különböző deráziós, eróziós-deráziós völgyek és deráziós dombhátak. A Bársonyos 
az Által-ér eróziós tevékenysége során vált le a Vértesről, amelynek hegylábfelszíni tartozéka volt.  

Földtani szempontból a terület túlnyomóan laza üledéksorozatokból épül fel, ezért építési 
nyersanyagokban gazdag, jelentős kavicsvagyonnal rendelkezik.  

A magassági különbségeknek és a vízellátottság különbségeinek megfelelően számos talajtípus 
fordul elő. A löszös üledéken többnyire agyagbemosódásos barna erdőtalaj képződött, ez borítja a 
kistáj felszínének 45%-át. Ennek túlnyomó része homokos vályog mechanikai összetételű, 
kedvező vízgazdálkodású talaj. A kisebb részben előforduló egyéb periglaciális üledéken kialakult 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok homok mechanikai összetételűek, így vízgazdálkodásuk 
kedvezőtlen, szervesanyag-tartalmuk alacsony, így termékenységi besorolásuk sem jó (VIII. 
kategória). Az alacsonyabb térszínek löszös üledékein barnaföldek és csernozjom barna 
erdőtalajok képződtek, vályog és homokos vályog mechanikai összetétellel, többnyire kedvező 
vízgazdálkodási tulajdonságokkal. 

                                                 
12 Magyarország kistájainak katasztere alapján, 1990. MTA, Bp. 
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Művelési ágak megoszlása 1895-ben

52%

2%9%

34%

3%

szántó szőlő, gy ümölcsös, kert gy ep erdő kiv ett

Művelési ágak megoszlása 1962-ben

43%

5%10%

35%

7%

szántó szőlő, gy ümölcsös, kert gy ep erdő kiv ett

Vérteskethely éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam 1980 óra, a 
nyári 780, a téli 190 óra körüli. Az évi középhőmérséklet 9,6 – 10,0 Co körüli. Az évi 
csapadékösszeg meghaladja a 600 mm-t. A leggyakoribb a Ny-i, ÉNy-i szél, az átlagos 
szélsebesség 3,0 m/s körüli.  

A kedvező fekvésű területek szőlő- és gyümölcstermesztésre is alkalmasak, általában azonban a 
szántóföldi és a kevésbé vízigényes kertészeti növények számára kedvezőek az éghajlati 
adottságok, a talajadottságok pedig túlnyomórészt lehetővé teszik a szántóföldi művelést, így 
ennek túlsúlya figyelhető meg a térségben. 

Vízrajzát tekintve a kistáj mérsékelten vízhiányos terület. Vizét a Dunába folyó Concó jobb oldali 
felső és az Által-ér bal oldali felső vízgyűjtőjének patakjai vezetik le.  

Rétegvizekben sem bővelkedik a terület a mélységi vízzáró rétegek miatt. Kevés az artézi kutak 
száma, vízhozamuk mérsékelt, sokban magas a vastartalom. 

Növényföldrajzi szempontból a Dunántúli-középhegység flóravidékének (Bakonyicum) Bakony – 
Vértesi flórajárása és az Alföldi flóravidék (Eupannonicum) Kisalföldi flórajárása (Arrabonicum) 
határai mentén helyezkedik el. Jellegzetes erdőtársulásai a gyertyános kocsánytalan tölgyesek 
(Querco petreae – Carpinetum), a cseres molyhos tölgyesek (Quercetum pubescenti – cerris). A 
lágyszárúak között tömeges előfordulású fajok a bükköny, a nagyezerjófű, a peremizsfélék, a 
sásfélék, a szálkaperjék. 

Az erdészeti területeken zömmel fiatalkorú lágy és keménylombos erdők a jellemzőek. 

2.9.3.2. Tájfejlődési folyamatok, tájtörténeti összefüggések értékelése 
A tájtörténeti összefüggések tanulmányozása támpontot nyújt a tervezésnek a megfelelő 
területhasználatok kiválasztásához, hogy a táj jövőbeni képe további alakítása idomuljon az eddigi 
több évszázados tájfejlődési folyamathoz. A tájalakulási tendenciákra, a mai tájkép, 
területhasználat kialakulására régi térképekről, fennmaradt levéltári iratokból, tizedlajstromokból 
valamint az 1800-as évek végétől a művelési ágak területi adatsoraiból (KSH mezőgazdasági 
statisztikai adatgyűjtemény) következtethetünk. 

Vérteskethely tájszerkezetének főbb vonásait megőrizte az 1700-as évek vége óta. Az első katonai 
felmérés idején a településtől délkeletre nagy kiterjedésű összefüggő erdő húzódott. A külterület 
többi részét szántók borították, amelyeket a patakok menti rétek tagoltak valamelyest. A falu alatti 
árok tóvá duzzadt. 

A 19. sz. közepére a tájhasználat csekély mértékben változott. A második katonai felmérésen a 
lakott terület növekedése látszik, valamint legelők jelentek meg a falutól délre, korábbi szántók 
helyén. A tó még mindig megvolt, sőt a mérete növekedett. 
 
 

A 19. sz. végén a szántóként művelt területek a település teljes területének kb. felét tették ki, ami a 
település északi részén jellemző kiváló termőhelyi adottságoknak is köszönhető. A művelés alól 
kivett területek aránya 3% volt, a legelők aránya elérte a 9 %-ot. Az erdősültség 34% volt, ami igen 
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Művelési ágak megoszlása 1984-ben

40%

12%8%

35%

5%

szántó szőlő, gy ümölcsös, kert gy ep erdő kiv ett

kedvező arány, és ez az érték a mai napig hasonló maradt. A tó ekkorra már csak vizenyős 
területként jelenik meg a falu alatti. mélyfekvésű területen 

A 20. sz. közepére a kivett területek, a szőlők, gyümölcsösök és a gyepek aránya növekedett, a 
szántók rovására. A szántó területek csökkenése tovább folytatódott, bár nem drasztikus 
mértékben, 1984-re 40% lett. Jelentősen növekedett a szőlők és gyümölcsösök aránya, 20 év alatt 
több mint kétszeresére, 5-ről 12%-ra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3.3. Tájhasználati konfliktusok és egyéb korlátozást jelentő adottságok 
A község tájtörténeti áttekintéséből és a jelenlegi tájhasználat vizsgálatából kitűnik, hogy jelentős 
területhasználati korlátot, környezeti problémát okozó irreverzibilis tájhasználati konfliktusok a 
vizsgált területet nem terhelik. 

Meghatározó adottság, hogy a külterület északi része kiváló 
termőhely, ahogy a megyei tervből mellékelt 1. ábra is mutatja. 
Ezzel összefügg, hogy a terület egy része erózió által 
veszélyeztetett, ami a mezőgazdasági művelés alatt álló, 
időszakosan növényzettel fedett területeken jelenthet 
problémát. A megyei tervben vízerózió által veszélyeztetett 
területek övezete négyzethálóval jelöve látható a 2. ábrán. A 
déli településrész erdői megfelelő védelmet jelentenek az erózió 
ellen.  

1. ábra                     2. ábra 

Némi korlátot jelentenek a mezőgazdasági termelés számára a vízfolyásokat kísérő nedves, 
mocsaras területek, azonban ez ökológiai és környezetvédelmi szempontból pozitív hatással jár.  

2.9.3.4. Természeti értékek védelme 
A település közigazgatási területén országos védelem alatt álló természeti érték nem található, 
sem Natura 2000 terület. A jogi védelem hiánya ellenére értékes élőhelyek, ökológiai szempontból 
fontos természeti területek húzódnak a külterület déli, délkeleti részén. Ezért a megyei terv 
ökológiai övezetébe (1. ábra) és tájképvédelmi övezetébe (2. ábra) is nagy területek tartoznak a 

település déli részén. Ezen övezetekbe főként a település 
erdőterületei tartoznak, ahol magasabb a biodiverzitás, és a 
nagy kiterjedésű élőhelyek az ökológiai hálózat magterületeit 
képezik. Az országos ökológiai hálózatba nem sorolt, 
vízfolyások mentén megmaradt nedves rétek, gyepes 
területek helyi értékként ökológiai folyosót alkotnak, és 
biztosítják a kapcsolatot a különböző nagyságú és 
jelentőségű élőhelyek között. 
 
3. ábra                     4. ábra 
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Helyi jelentőségű természeti értékek Vérteskethelyen, amelyek megóvásáról gondoskodni kell: 

- A Ludas-tó környéke 
- A Várhelyi – tó két tölgyfával 
- A Batthyányi-ér menti gesztenyesor 

A természeti értékek mellett kultúrtörténeti szempontból is helyi értéket képviselnek a község 
területén található egyedi tájértékek (keresztek, szobrok, stb.), melyek megóvása szintén fontos 
feladat. 

2.9.3.5. Tájrendezési és természetvédelmi javaslat 
A településrendezés feladata a természeti adottságokhoz igazodó, történeti hagyományokon 
alapuló tájszerkezet, tájkarakter védelme, valamint ezekkel összhangban a település fejlődését 
elősegítő gazdasági irányvonalak meghatározása.  

Ezen elvek alapján a tájrendezési javaslat főbb szempontjai a következők: 
• a meglévő természeti, táji, tájképi és ökológiai értékek megőrzése, fejleszthetőségük 

biztosítása,  
• a tájhasználati konfliktusok feloldása 
• környezeti adottságok megőrzése, a negatív hatások kiküszöbölése 
• a táji adottságokhoz igazodó területhasználatok megőrzése 
• összefüggő ökológiai (zöldfolyosó) hálózat kialakítása, új értékek megjelenésének 

elősegítése, 
• a turisztika, idegenforgalom szerepének növelése.  

Ezen szempontok figyelembe vételével: 
− A mezőgazdasági területeken történő új beépítések esetén – az épületek tájbaillesztése mellett 

- az építéssel egy időben azok takarását (takarófásítása) is meg kell valósítani. 
− Az illegális hulladéklerakó rekultiválása környezeti szempontból fontos feladat. Az illegális 

szemétlerakás megakadályozására - ha szükséges - szankciókat kell bevezetni. 
− A felszíni vizek védelme érdekében vízfolyások mellett 50 m, állóvizek mellett 100 m széles 

sávban extenzív területhasználatot kell folytatni, a vegyszerezést, növényvédő szer 
használatát meg kell tiltani. Ez környezetvédelmi szempontokon túl az ökológiai kapcsolatok 
megteremtését is szolgálja, lehetővé teszi ökológiai folyosót alkotó vizes élőhelyek 
kialakulását. 

− A meglévő erdők ökológiai állapotát javítani szükséges, az erdőgazdálkodást természetvédelmi 
szempontokat is figyelembe véve kell művelni. Javasolt a tájidegen akácosok lecserélése 
honos állományokra. 

− A szomszédos településekkel közösen a turistautak rendszerének átgondolt, a turisztikai 
érdekeken túl tájvédelmi szempontok figyelembevételével történő fejlesztését meg kell 
valósítani.  

− Az erózióval veszélyeztetett és erdővel vagy gyeppel nem borított területeken csak talajkímélő 
mezőgazdasági technológia alkalmazható. Ezen belül a Talajvédelmi Igazgatóság útmutatásai 
szerint: 

- 5-12%-os lejtés esetén a szintvonalaknak megfelelő művelési irányt kell választani 
- 12-17%-os lejtésnél a szintvonalaknak megfelelő művelési irányt kell választani, 

időközönként a talajt forgatás nélküli mélyművelésben kell részesíteni (lazítás) a 
vízáteresztő képesség javítása céljából. A kapás kultúrák (kukorica, napraforgó) a 
vetésforgóban max. 40 %-os arányban szerepelhetnek. Nyári betakarítást követően a 
tarlót fenn kell tartani és ápolni az őszi vetést előkészítő talajmunkáig. Tavaszi vetésű 
növények esetén a talaj téli takarásáról (zöldtrágyanövények) gondoskodni kell. 
Hosszú, 100-200 m-t meghaladó lejtőhossz esetén gyepsávok kialakítása vagy sávos 
vetés szükséges. 

- 17% feletti lejtés esetén szántó művelés nem folytatható, gyep ill. erdő művelési ág 
javasolt vagy szintvonalaknak megfelelő telepítési irányú ültetvény telepíthető. 
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2.9.4 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT 
A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 
A tematika a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján készült. A rendeletben előírt 
általános tartalmi követelmények főbb pontjait követtük, az alpontok közül a jelen tervre 
értelmezhetőek kerültek kidolgozásra. 

2.9.4.1. A terv és a kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 
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A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés 
szempontjából fontos részeket 
A településrendezési terv célja a „település területfelhasználásának, infrastruktúra-hálózatának 
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdek 
összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az 
erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése.” 

A környezeti szempontból értékelhető változások a következők: 
1. Lakóterületi fejlesztések: a belterületen, tömbbelsők feltárásával alakítandók ki a jövőbeni 

szükségletek kielégítésére újabb lakóterületek. 

2. Gazdasági területek kismértékű bővítése a korábbi rendezési terv szerint már beépítésre szánt 
területen. Új terület igénybevételével valósítható meg a biogáz mini-erőmű, amelynek 
esetleges létesítését még számos vizsgálattal kell alátámasztani. 

3. A tervezett turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó létesítmények, funkciók kialakítására a 
következő területeken ad lehetőséget a terv: 
- Szállásférőhelyek kialakítására a terv a Várhelyi-tó fölötti, belterületi teleksort javasolja, 

valamint a Rákóczi út DNy-i oldalának telkeit, ahol öko- és sporttáborhely is kialakítható. 
- A kerékpáros tereppálya az erdő és az Ady Endre – Kossuth utcai telkek farmesgyéihez 

csatlakozó ligetes területen. 
- Extrém sportok - gördeszka, görkorcsolya, BMX - ügyességi pálya kialakítása a Batthyány 

ér és a Rákóczi úti teleksor között. 
- Duzzasztott sport-tó/csónakázó tó a Batthyány éren a belterülettől délre eső területen, 

mellette max. 0,5 %-os beépíthetőséggel zöldterület, ahol elhelyezhetők a kiszolgáló 
létesítmények.  

- Az öko- és sporttáborhely kialakítására nyújt lehetőséget  
- Településkapu kialakítására – idegenforgalmi tájékoztató központtal - a Császár felől a 

víztározó melletti terület, Kisbér felől a szeszfőzde területe lett kijelölve.  
- Kerékpáros utakat jelöl ki a terv a külterületen a kiránduló célpontok között. 

4. Közlekedés-fejlesztés 
- A 88. sz. út megvalósulása esetén a belterületet kikerülő szakaszt kell építeni 

Vérteskethelyen. Ennek nyomvonalát a belterülettől délre, a tervezett tó mellett jelöli a terv.  
- Az elkerülő nyomvonalnak három előzetes változata volt, kettő a falut É-ról, egy D-ről 

kerüli. Mindegyik változatnak van előnye és hátránya is: az északiról a gazdasági területek 
közvetlen megközelítése biztosítható a lakóterületek zavarása nélkül, a délire a turisztikai 
területek kapcsolhatók közvetlenül, ami a tervezett sportterületek külső megközelítését 
megkönnyíti és ezáltal ugyancsak a lakóterületek zavartalanságát biztosítja, a 
rendezvények lökésszerű forgalmát a község belterületének zavarása nélkül lebonyolítja. A 
D-i elkerülés esetén azonban a tervezett tó miatt a megyei tervben jelölt és korábban 
tanulmánytervben megvizsgált nyomvonalnál délebbi vezetés szükséges. A déli 
nyomvonalváltozat erdőterületeket is érint ami természeti szempontból nem előnyös, de az 
uralkodó szélirány szempontjából környezetvédelmileg is ez a kedvezőbb megoldás. Az É-i 
változatok a sportturisztikai fejlesztési területek elérése szempontjából kedvezőtlenebbek, 
valamint az uralkodó szélirány miatt a belterület zaj- és légszennyezettségi terhelése is 
növekedhet. Az északi változatok közül a lakótelkek farmesgyéjén vezetett változat – a 
környezetterhelés miatt - szóba sem jöhet. 

- A szomszédos településeket összekötő utak és a kerékpárút hálózat kialakítása: A terv 
javasolja Vérteskethely és Ete közötti helyenként burkolatlan út teljes hosszának 
leburkolását kerékpárút kialakításával, valamint a bakonysárkányi kapcsolat 
megteremtését.  

A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 
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A terv a területre vonatkozó magasabb-rendű tervek, a korábbi rendezési tervek, fejlesztési 
koncepció és fejlesztési program figyelembevételével készült. (ld. 44-48.o. valamint 72. o.) 

2.9.4.2. A terv, valamint a változatok környezeti hatásainak, következményeinek 
feltárása 
Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben 
A környezetvédelem – ellentétben nevével – nem csupán védekező jellegű tevékenység, hanem 
olyan tervszerű környezetfejlesztés, amely környezetünket szükségleteink szerint, de egyben az 
ártalmak megelőzésével biztosítja. Így célja a társadalmi-gazdasági fejlődés biztosítása mellett a 
károkat megelőző védelem, az okozott károk, szennyeződések felszámolása, a természeti 
erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás. Így a terv szem előtt tartja a területrendezés és a 
környezetvédelem összehangolásának szükségességét, annak figyelembevételével, hogy: 

- A környezetvédelemnek nem lehet célja, hogy egy adott területen rossz életkörülmények 
fenntartása árán óvja a környezetminőséget. 

- A területfejlesztésnek pedig nem lehet célja, hogy az életminőséget a környezet rovására, a rövid 
távú gazdasági érdekek szerint javítsa. 

A környezeti állapot bemutatása, környezetterhelés 
A környezetterhelés vizsgálatakor az egyes környezeti elemekre irányuló hatásokat vizsgáljuk, 
mivel ezek állapota határozza meg a környezet minőségét. 

Vérteskethely környezeti állapota összességében jónak mondható. Levegőtisztaság-védelmi 
szempontból kedvezőek az adottságok, az ország kevésbé szennyezett levegőjű települései közé 
tartozik. Ilyen szempontból elegendő távolságra fekszik a szennyezettebb levegőjű ”iparvidékektől” 
és nagyobb városoktól, Tatabányától, Székesfehérvártól és Győrtől. Az 1/2005. (I.13.) KvVM 
rendelet által módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelete alapján, amely a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről rendelkezik, a település légszennyezettsége az alsó 
vizsgálati küszöböt kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid és benzol mennyiségét tekintve nem 
haladja meg (F kategória). A szilárd légszennyezőanyagokat nézve a szennyezés mértéke a felső 
és az alsó vizsgálati küszöb között van (E kategória).  

Légszennyezést okozó ipari-gazdasági tevékenységet nem folytatnak a településen, a fő terhelést 
a közúti közlekedés jelenti. Az ilyen eredetű emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, 
nitrogén-oxidok, ólom és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül az ólom és a telítetlen 
szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. Ezeken kívül légszennyezést 
okoz a lakossági fűtés, a kerti hulladékok égetése és a mezőgazdasági területekről, illetve a 
burkolatlan utakról származó por.  

A község a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet alapján 
kiadott „a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról” szóló 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet értelmében érzékeny minősítéssel jelzett 
területen helyezkedik el. Ezért a felszín alatti vizek védelme különös odafigyelést igényel.  

A felszín alatti vizeket közvetve a talajon keresztül, felszíni vizeket ezen kívül közvetlenül is érik 
szennyezések. Potenciális szennyezőforrás a mezőgazdaság. A szántóföldi művelés során 
vegyszerek, műtrágya és kemikáliák kerülnek a vizekbe mind közvetlenül, mind a talajon keresztül. 
Az állattartás is terhelést okoz, amennyiben a trágya kezelése nem előírásoknak megfelelő módon 
történik. Jelentős terhelést jelent továbbá a nem szigetelt helyen, nem megfelelő módon történő 
illegális hulladék-elhelyezés. 
Talaj és vízbázisvédelem szempontjából, a terület fentebb ismertetett érzékenysége miatt 
különösen fontos ezen szennyezések megszüntetése. 

A községben szervezett hulladékgyűjtés van. A szilárd kommunális hulladék gyűjtését a „Bakony” 
Vállalkozási és Szolgáltató Kft végzi, és a Bakonybánki Szilárdhulladék Lerakóba szállítja. A 
szelektív hulladékgyűjtést szintén a már említett szolgáltató végzi.  



 
 VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

 

 
 JÓVÁHAGYANDÓ TERV         2007. JÚNIUS 

 
101

Használatban lévő dögkút nem található a településen. 

A módosítások megvalósításának környezeti hatásai 
1. A lakóterületi fejlesztések mindig bizonyos mértékű többlet-terheléssel járnak, de mivel a 

tervben ez a területtakarékosság jegyében történik belterületen belül, nem jár új területek 
igénybevételével, nem jelent túl intenzív beépítést, így ez az optimális lehetőség a 
lakásszükséglet kielégítésére. 

2. A gazdasági területek kismértékű bővítése a korábbi rendezési terv szerint már beépítésre 
szánt területen. A többletterhelés attól függ, pontosan hogyan hasznosítják majd a 
területet, de bármiféle tevékenység végzése során be kell tartani az előírt határértékeket. 
Új terület igénybevételével valósítható meg a biogáz mini-erőmű, amelynek esetleges 
létesítését még számos vizsgálattal kell alátámasztani. Kijelölt helyén nem érint 
természeti szempontból értékes területet. 

3. A tervezett turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó létesítmények, funkciók kialakítására főként 
belterületen kerül sor. Ezek a nagy zöldfelületi fedettséget igénylő, pihenést és rekreációt 
szolgáló funkciók környezeti szempontból kedvező hasznosítást jelentenek.  

Új terület igénybevételét jelenti a tó kialakítása és a mellette kialakítandó zöldterület, amelyek 
önmagukban szintén kedvező területhasználatok, a meglévő természeti értékek megóvásával 
kerülnének kialakításra. Terhelést okoz azonban a terület közvetett módon, az itt megjelenő 
forgalom függvényében. Ha a szándékok szerint sikerül népszerűsíteni a létesítményeket, az 
jelentős forgalmat generál. Ennek hatása attól is függ, hogy a tervezett 88. sz. út elkerülő 
szakaszát milyen nyomvonalon valósítják meg. A déli nyomvonal esetében az ide irányuló 
forgalomnak nem kell keresztülhaladnia a belterületen, míg a két északi nyomvonal esetén ez 
a terhelés érinti a lakóterületeket. 

4. A 88. sz. út megvalósulása esetén a belterületet elkerülő szakaszt kell építeni 
Vérteskethelyen. Az elkerülő út a lakóterületek szempontjából igen fontos, jelentős 
terheléstől óvja meg a lakosságot. 

Természetesen az összes változat új területek igénybevételét jelenti. Az északiak 
termőföldet, a déli pedig erdőterületet kereszteznek. Az erdőterület honos fajokból álló 
állomány, az Országos Ökológiai Hálózat részét képezi, de jogi védelem alatt nem áll, nem 
védett terület. Átvágása természeti szempontból nem kedvező. Környezetvédelmi 
szempontból a település szemszögéből azonban ez lenne a kedvezőbb, valamint térségi 
közlekedésfejlesztési és településszerkezeti szempontból is. Célszerű lenne egy 
tanulmánytervet készíttetni, és annak keretében mérlegelni és meghozni szükséges 
kompromisszumokat. 

2.9.4.3. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros 
hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben 
szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb 
szükséges intézkedésre 

Környezetvédelmi javaslatok 
A környezetvédelem célkitűzése a meglévő terhelések csökkentése mellett a kedvező helyzet 
megtartása, szennyezések kialakulásának megakadályozása. Ehhez a lakosság tájékoztatására, a 
környezeti tudat formálására is szükség van. 

A levegőminőség megóvása, és további javítása érdekében:  

- Törekedni kell a környezetkímélő tüzelési módok teljes körű elterjesztésére, a 
hagyományos (szén) fűtési módok helyett a gázfelhasználásra. 

- Szabályozni kell a nyílttéri hulladékégetést (kerti hulladék, tarló). 
- Utcai zöldsávok, fasorok telepítésével, zöldfelületek, és szilárd burkolatú utak 

kialakításával hatékonyan csökkenthető a közlekedésből származó por és 
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levegőszennyezés. A növényzetnek, véderdőknek nagy szerepe van a szántóföldekről 
származó porszennyezés megkötésében is, ezért a tájfásítás fontos feladat és a belterület 
mezőgazdasági területek felé levő határán is fásítani kell. 

- Kiváló adottság, hogy ipari eredetű légszennyezés nem terheli a települést. Ezen helyzet 
megtartása továbbra is kívánatos. 

 
A felszíni vizek védelme kiemelten fontos feladat. Ehhez szükséges a  

- a mezőgazdasági területekről érkező szennyezés csökkentése érdekében a felszíni vizek 
menti védőzónák betartása, a szennyezések megszűrése érdekében növényzet 
fenntartása, 

- egyéb diffúz szennyezések feltárása, megszüntetése, továbbá a  
- csapadékvíz és felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása. 

A felszíni vizek védelmén kívül talaj- és vízbázisvédelmi szempontból is elengedhetetlen: 

- az állattartó telepek előírásoknak megfelelő trágya-kezelését ellenőrizni kell 
- be kell tartani a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény előírásait – különös tekintettel 

annak 6. fejezetére (A talaj védelme című fejezet). 

Hulladékgazdálkodás tekintetében: 

- Ösztönözni kell a szelektív hulladékgyűjtést a lakosság körében. Meg kell oldani a 
lakossági veszélyes hulladékok (akkumulátorok, elemek, olaj, stb) megfelelő gyűjtését is. 

A tervben szereplő egyéb környezetvédelmi szempontú javaslatok 
A területfelhasználás rendje nagyban befolyásolja az egyes területeket érő környezeti hatásokat. 
Ezért a területhasználatok helyének megválasztása döntő szerepet játszik környezetvédelmi 
szempontból. Emellett további eszközök is rendelkezésre állnak, amelyeket a terv számos esetben 
használ, mint például zöldsávok, pufferzónák kijelölése, vízvédelmi célú korlátozások, 
növénytelepítési javaslatok. Ezek részletes leírását ld az 1.1.2.3 – 1.1.2.6 fejezetben. A javaslatok 
megvalósítása környezeti szempontból igen kedvező hatással járna. 
 
2.9.4.4. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, 
feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben 
figyelembe kell venni 
Településrészekre vonatkozó szabályozási tervek készítése során az újonnan kialakítandó utak 
szabályozási szélességét legalább 14 m-ben kell megállapítani, hogy az út mentén zöldsáv legyen 
kialakítható, kétoldali fasorral. 
A megfelelő növényállomány kialakítása minden esetben fontos feladat, különösen az utak 
mentén, segít a közlekedésből származó káros anyagok megkötésében. Ezért ezt az egyéb 
utakkal kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek esetében is törekedni kell ennek kialakítására. 

2.9.4.5. Összefoglaló értékelés 
A terv célkitűzése a település fejlődésének biztosítása mellett az értékek megóvása, az 
adottságok, a környezetállapot javítása. Éppen ezért maximálisan figyelembe veszi a környezeti 
szempontokat, próbálja megtalálni az egyensúlyt a fenntartható fejlődés elérése érdekében. Ehhez 
járul hozzá, hogy alapvető tervezési szempont a területtakarékosság, miszerint az új beépítések 
helyett elsősorban a belterületi tartalékok kihasználásra törekszik a terv. 

A terv megvalósításából nem származhatnak káros környezeti hatások sem, mivel a terv egyik 
célkitűzése éppen az értékek megóvása, az adottságok, a környezetállapot javítása.  
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2.10. SZAKÁGI, INFRASTRUKTÚRA TERVJAVASLATOK 
2.10.1 KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
2.10.1.1. Közlekedési vizsgálat 
Közúti közlekedés 
Vérteskethely a 8135.j. mellékút mentén helyezkedik el Kisbér térségében. Térségi közlekedési 
kapcsolatai É-D-i irányban kedvezők. Az igazgatási területen haladó 81-es főúton a szomszédos 
megyeszékhelyek Győr, Székesfehérvár jól elérhetőek, a 13-as főút pedig Komárom és Szlovákia 
felé biztosít jó kapcsolatot. A megyeszékhelyhez Tatabányához közvetlenül csak mellékutakon 
lehet eljutni (33 km). Vérteskethely úthálózatának legjelentősebb eleme az országos kezelésű 
8135.j. mellékút, a településen belül a Kossuth Lajos utca. Ez gyakorlatilag a település egyetlen 
gyűjtőútját jelenti, ez tárja fel a község központi részét. Szabályozási szélessége kb. 17-21m 
közötti, burkolata kb. 6m szélességű. Belterületi szakaszán a nyomvonalban lévő törések főleg a 
Táncsics Mihály utcánál és a 312.hrsz.-ú utcánál balesetveszélyes helyzeteket teremtenek. Ezeket 
a forgalom jelentős növekedése esetén forgalomtechnikai, forgalomcsillapító eszközökkel esetleg 
nyomvonal-korrekcióval javítani kell. Ezen az úton többször tapasztalható, hogy a járművek túllépik 
a megengedett sebességet. A település külterületén a 8135.j. út a 81-es főúttal járműosztályozós 
csomópontot alkot. Két fontosabb külterületi út Ete és Bakonysárkány felé vezet, ezek földutak, 
amelyek járhatósága nagyban függ az időjárási viszonyoktól. 

Az országos kezelésű utak 2004-évi átlagos napi forgalmát az alábbi táblázat mutatja be. A 
település főutcáján a 8135.j. úton alacsony forgalom tapasztalható.  

 
A közúti tömegközlekedést autóbusz járatok bonyolítják le. Közvetlen járatok közlekednek többek 
között Budapest, Esztergom, Tatabánya, Oroszlány és Kisbér felé. A környező regionális 
központok általában egy átszállással elérhetők, az utazási idők ennek megfelelően alakulnak: 
Tatabánya 40-50 perc, Budapest 110 perc, Székesfehérvár 68-80 perc, Győr 60-80 perc alatt 
érhető el menetrend szerint. A település belterületén két autóbusz-megálló van: Vérteskethely, 
Szövetkezeti bolt és Vérteskethely, Alsó mindkettő a Kossuth Lajos utcán van. A megállók 
kialakítása nem öbölben, hanem a forgalmi sávban történt. Az út alacsony forgalma miatt ez nem 
jelent problémát. A megállók jó állapotúak, kultúrált kialakításúak. 
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Vérteskethely térségének úthálózata 

A településen belüli, a Kossuth Lajos utcán túli további utcák kiszolgáló útként működnek, 
amelyeknek többsége nincsen szilárd burkolattal ellátva (l. alábbi táblázat a három szomszédos 
község önkormányzati útjairól).  
Önkormányzati utak hossza, kiépítettsége 

belterület külterület összesen mind  
2004 Kiépített 

km 
nem 

kiépített  
Kiépített 

km 
nem  

kiépített 
kiépített nem 

kiépített 
 

 km % km % km % km % km % km % km 
Ete 5,78 92,0 0,50 8,0 0 0 30,0 100,0 5,78  15,9 30,50 84,1 36,28 

Császár 7,97 73,3 2,91 26,7 6,20 37,2 10,46 62,8 14,17 51,5 13,37 48,5 27,54 

Vérteskethely 1,58 27,8 4,11 72,2 0 0 10,75 100,0 1,58 9,6 14,86 90,4 16,44 

Parkolási nehézségek nincsenek Vérteskethelyen. A hosszabb idejű gépjárműtárolás teljes 
településen telken belül megoldott. Az ideiglenes tárolás számára kialakított parkolók nincsenek, 
az ilyen jellegű parkolási igény alacsony.  

A településen jól kialakított, egységes tájékoztató táblákat helyeztek ki, amelyeken az utcaneveket, 
fontosabb közintézményeket feltüntették 
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Vasúti közlekedés 
Vasúti megálló Vérteskethelyen nincs. Az igazgatási terület északi határán halad a 13.sz. Környe-
Pápa vasútvonal, amely egyvágányú nem villamosított mellékvonal, személyforgalma alacsony. A 
vonal hossza 86 km, napi vonatszám egy irányban 7.  

Kerékpáros közlekedés 
Komárom-Esztergom megyében a kerékpáros forgalom alacsony arányú. Ezt a topográfiai 
nehézségek, a viszonylag magasabb életszínvonal és a relatíve megfelelő tömegközlekedési 
ellátottság együttesen eredményezték. Vérteskethelyen nincsen kiépített kerékpárút. Ez jelenleg 
nem okoz problémát, mivel alacsony a kerékpáros forgalom részaránya, és a gépjármű-forgalom 
is.  

Gyalogos közlekedés 
A település főutcáján kétoldali járda van a gyalogosok számára. Azokban a kiszolgáló utcákban 
ahol van járda, ott egy oldalon van kiépítve. A községben nincsen kijelölt gyalogátkelőhely.  

Jelenlegi út-mintakeresztszelvények 

 
 
2.10.1.2. Fejlesztési javaslatok 
Közúti közlekedés 
Vérteskethely közlekedési hálózatában a jelentősebb változást hozhat távlatban, a jelenlegi 13.sz. 
és 81.sz. főutak nyomvonalán tervezett M81-es gyorsforgalmi út. Vérteskethely térségében az erre 
vonatkozó legfrissebb terv a „81.sz. főút – 13.sz. főút gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok tanulmánya” (UTIBER Közúti Beruházó Kft – RODEN Mérnöi Iroda Kft, 
1998).  

Vérteskethely közlekedési hálózatában további jelentősebb változás a távlatban a Tokod – Sárvár 
között tervezett, főúti paraméterekkel rendelkező, 88-as folyosó, amely a település igazgatási 
területét keresztezi. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve ezt a főúti nyomvonalat 
Vérteskethely térségében lakott területet elkerülő nyomvonalon vezeti, illeszkedve az OTrT-hez. A 
nyomvonalra több változatban tanulmányterv készült (Tónus Tervező és Vállalkozó Szövetkezet, 
2000) melyből az elfogadott változat a megyei tervben szerepel, ezt a közlekedési tervlapon 
ábrázoltuk.  
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A településen a Rákóczi utca vonalának folytatásában a Battyán-ér felduzzasztásával az 
önkormányzat egy mesterséges tavat tervez létesíteni vízisport és üdülési céllal. A terepviszonyok 
és a tervezett vízfelszín kiterjedése miatt a 88-as folyosó tervezett nyomvonalában módosítás 
szükséges. 
Ezzel kapcsolatban a település önkormányzatával és a Magyar Közút Kht Megyei Területi 
Igazgatóságával konzultációt folytattunk. Az erre vonatkozó javaslatunkat a közlekedési tervlapon 
és a magassági vonalvezetést tartalmazó hossz-szelvényen ábrázoltuk. 

További módosító javaslatunk a tervezett M81-es és a tervezett 88-as folyosó kereszteződésével 
kapcsolatos. Az M81-es gyorsforgalmi út már említett terve a Komárom-Esztergom megyei 
nyomvonalon az M1-es autópálya csomóponttól eltekintve minden keresztezésnél szintbeni 
csomóponttal számol. Amennyiben az út távlatban ténylegesen gyorsforgalmi paraméterekkel 
épülne meg, nem értünk egyet a szintbeni csomópont létesítésével. Szintén módosítani javasoljuk 
e két út csomópontjának helyét. A két tervelőzménnyel ellentétben ennek helyét a 13.sz. főút - 
8135.j. út csomópontjától Bakonysárkány irányában kb. 350m-re terveztük különszintű 
csomópontban. Erre azért van szükség, hogy Vérteskethely megközelítése a gyorsforgalmi út felől 
is lehetséges legyen, továbbá hogy megmaradjon a kapcsolat a jelenlegi 8135.j. úton keresztül 
Vérteskethely és Kisbér között. (Amennyiben a megyei terv szerinti nyomvonalon létesül 
csomópont az M81-et gyorsforgalmi útnak feltételezve, ez kizárná a 8135.j. út jelenlegi 
csomópontjának megtartását.) Ehhez szükség van a 8135.j. út nyomvonal korrekciójára is. A 
javasolt csomópontban tehát hat irányban kell egymás között kapcsolatot létesíteni, ezért 
javasoljuk különszintű körforgalmú csomópont kialakítását a következő jellegrajz szerint. 
A tervezett gyorsforgalmi úton további csomópontot Vérteskethely igazgatási területén nem 
terveztünk, a Bakonysárkány felé tervezett településközi út különszintben, csomópont nélkül 
keresztezi a gyorsforgalmi utat. 

A tervezett 88-as folyosón a már említett különszintű csomópontot kívül további két helyen 
terveztünk szintbeni csomópontot. Az egyik a jelenlegi 8135.j. út tervezett csatlakozásánál van, a 
másik a Bakonysárkány felé vezető településközi út keresztezésénél. E csomópontnak a település 
D-i részén tervezett sport-turisztikai központ megközelíthetőségében alapvető szerepe lesz. 
A tervezett főúti folyosó megvalósulása esetén a jelenlegi országos kezelésű 8135.j. út szerepe 
jelentősen csökkeni fog. Várhatóan csak a M81-től Kisbér felé vezető szakasza marad országos 
kezelésben, funkciója Vérteskethely lakott területi szakaszán települési gyűjtőút lesz. 

Közúti szempontból további fontos változást jelentenek a „Komárom-Esztergom megye 
településközi úthálózat fejlesztési tervében” (Partner Mérnöki Iroda, 2004) is szereplő tervezett 
településközi utak, amelyek Vérteskethelyt Etével és Bakonysárkánnyal kötik össze. Ezek 
kijelölésénél a jelenlegi meglévő földutak nyomvonalát használtuk fel, 16 m-es szabályozási 
szélességet feltételezve. Amennyiben ennek a szélességnek a biztosítása aránytalanul nagy 
nehézséget okozna, lehetséges az utak kiépítése közös kerékpáros és mezőgazdasági útként, 
csökkentett padka- és 4m-es burkolatszélességgel. Erre példa többek között a már megépült 
burgenlandi Kékfrankos kerékpárút, illetve hasonló kialakítást tartalmaz a „Harka-Kópháza-
Nagycenk határon átnyúló kerékpárút” engedélyezési és kiviteli terve (Mezey Mérnök Iroda, 2006). 

A települési kiszolgáló utcákon javasoljuk a 3-4m-es szélességű burkolatok szélesítését és 
kétoldali járdák építését, ezt a szabályozási szélességek általában lehetővé teszik. 

Tömegközlekedés 
A közúti tömegközlekedés fejlesztése csak átfogó megyei ill. térségi szinten valósulhat meg. Az 
utazási idők csökkentése érdekében a menetrendszerinti tömegközlekedés szervezése során az 
igények mind szélesebb körű ismeretével, azokhoz jobban igazodó szolgáltatást kell biztosítani. 

Vasúti közlekedés 
A 13-as számú Környe – Pápa vasútvonal jövője bizonytalan. A vonal hossza 86 km, napi 
vonatszám egy irányban 7. A GKM és a MÁV több vasúti szárnyvonallal együtt ezen a vonalon is 
vasúti forgalom leállítását tervezi. Ezzel együtt a tervben továbbra is a vasútvonal 
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megmaradásával számolunk, ameddig a vonal helyzete nem tisztázódik a vasúti területeket 
javasoljuk fenntartani. 

Kerékpáros közlekedés 
Sem az OTrT sem a megyei területrendezési terv nem tartalmaz javasolt kerékpárutakat 
Vérteskethely térségében. Az alacsony közúti és kerékpáros forgalom miatt a kerékpárosok a 
közúton és a tervezett településközi (burkolt mezőgazdasági) utakon közlekedhetnek. 

Utak osztályba sorolása 
Gyorsforgalmi utak 
 tervezett M81.sz. gyorsforgalmi út K. A. 

Főutak 
 tervezett 88.sz. másodrendű főút K.IV.B. 

Mellékutak 
 meglévő 8135.j. összekötő út  K.V.B. 
  tervezett gyűjtőút (meglévő orsz.mellékút) B.V.c.B. 
 meglévő kiszolgáló út B.VI.d.B. 
 tervezett kiszolgáló út (településközi út) K.VIII.B.  
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Tervezett út-mintakeresztszelvények 
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Belterület jelenlegi közlekedési hálózata  
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Igazgatási terület tervezett közlekedési hálózata 
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2.10.2 KÖZMŰELLÁTÁS 
Vérteskethely Komárom-Esztergom megye Kisbér kistérségében 17,48 km2 közigazgatási 
területen elhelyezkedő település. Helyileg a Pulai árok, a Batthyány- és a Törökbálinti-ér vízgyűjtő 
területén, a 13. számú főútról és a Kisbér-Császár közötti 8135. számú közútról megközelíthető 
községet Ete, Császár, Bakonysárkány és Kisbér települések veszik körül. Az ingatlanok részleges 
illetve hiányos közművesítettségű besorolásúak.   

A településen ötféle vezetékes közműszolgáltatás épült ki: a közüzemi ivóvíz, a villamosenergia, a 
vezetékes gáz, a hírközlési és a kábel TV hálózat. A közművezetékek csaknem minden utcában 
megépültek. A csapadékvíz elvezetés nincs mindegyik utcában megoldva.   Közüzemi 
szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep nincs a községben. 
 

A település ellátottsága a 2004. évi december 31-i statisztikai adatok alapján 
Lakónépesség 618 fő   
Lakások száma 234 db lakás   
Laksűrűség 2,64 fő/ lakás   
 lakosságnak 

szolgáltatott 
közműigény  

bekötött lakások 
 száma 

 

bekötött lakások aránya 
az összes lakásszámhoz  

képest 
Vízellátás 16 000 m3/év 

 
234 db 

 
  100 % 

 
Szennyvíz-csatornázás  0 db 0 % 
 háztartások 

részére 
szolgáltatott 

energia 

bekötött háztartások 
száma 

bekötött  háztartások aránya 
az össz lakásszámhoz 

képest  

Villamosenergia  
ellátás 

1587 MWh/év 
 

575db* 
 

275 %* 
 

Vezetékes gázellátás 234 000 m3/év 
 

145db  
 

62 % 
 

Vezetékes hírközlés 
 

 Fõvonalak száma bekapcsolt fővonalak aránya 
az össz lakásszámhoz 

képest  
2002. évi adat  176 db 75 % 

*feltételezhetően hibás adat a Komárom-Esztergom megyei statisztikai évkönyvben 

A rendezési terv időtávjában közművesítési szempontból elsősorban a hiányosságokat kell 
megoldani. Az előzőekben ismertetett ellátási szintről kell továbblépni a településrendezési terv 
időtávjában.  
A szabályozási terv időtávjában megoldandó közművesítési feladat: 

• a szennyvizek kezelésének a megoldása, 
• a felszíni vízelvezető hálózat továbbfejlesztése, a meghibásodott szakaszok kijavítása és a  
• szükséges hálózatrekonstrukciók elvégzése. 
• A közműhálózattal nem rendelkező új beépítésre szánt területek közműhálózatának a 

megépítése.   
• A mennyiségi igényeken kívül a minőségi igényeket is, azaz a szolgáltatások 

megépítésekor az esztétikai igényeket, a települést szépítő megoldásokat kell 
megvalósítani.  

A szabályozási terv új beépítésre szánt lakóterületeket jelöl ki a központi belterületen belül, 
jelenleg közművesítetlen területeken. Ezek a lakóterületek a következők:  

• északon, a Táncsics köz meghosszabbításában tervezett utca, többségében két oldali 
beépítéssel (51 db),  

• továbbá tőle északra a Táncsics közzel párhuzamos utcában (8db), 
• a település középső részén, a Táncsics köz és a Kossuth utca között a lakóutcává 

szélesedő gyalogutak mentén (15 db) 
• délkeleten, a Kossuth utcából nyíló, 376 hrsz-ú út északi oldali beépítése (27 db) és   
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• délnyugaton, a Battyán-ér jobbpartjának egyoldali beépítése (20 db).  
A tervezett lakóterületek területén nagyságrendileg 121 ingatlan alakítható ki, ahol cca. 300 fő 
számára biztosítható lenne lakáslehetőség a településen. Ez azonban területkínálat, választási 
lehetőséget jelent a vásárlók számára. A rendezési terv hosszú távú időtávjában nem épül be 
mindegyik terület. A szabályozás a lakóterületek kb. 25-30 %-nak a beépítését becsüli, a 
többgenerációs együtt élő családok szétköltözésével, önállósodó fiatalok új lakásigényével és a 
betelepülőkkel számolva. 
A gazdaságos közlekedési és közműhálózat építés érdekében nem célszerű mindegyik területen 
elindítani a lakóterület fejlesztéseket, a megvalósítás több ütemben történjen. Javasolt először egy 
vagy két új utca kialakítása és beépítése. Célszerű lenne a legkésőbbi ütemre tervezni  a 
mélyfekvésű Battyán-ér melletti lakóutca kialakítását.  
A lakóterületek mellett számításba vehető egyéb fejlesztések: 

• A külterületen a gazdasági övezetekben a tevékenységi körök bővíthetők, új szolgáltatások 
is kialakíthatók a beépítésre szánt területeken.  

• A meglevő gazdasági területtől északra, az  Etére vezető út mellett újabb gazdasági terület 
is létesíthető, a környéken termelhető növények ( pl.siló kukorica, cukorcirok és energiafű ) 
feldolgozására és hasznosítására.  

• Új sport és szabadidős funkciók ellátására alkalmas a Rákóczi utca folytatásában kijelölt 
terület és a Battyán-éren tervezett tó együttese. A közműellátásukat meg kell oldani.  

A belterületen tervezett új beépítésre jelölt területek becsült közműigénye : 
 Vízellátás Szennyvíz 

mennyiség 
Villamos 

energiaigény 
Vezetékes 
gázigény 

Telefon  
fővonal  igény 

Lakótelkek m3/d m3/d kW m3/h db 
1. Táncsics köz és 

meghosszabbítása 
23 21 180 77 51 

2. 376. melletti beépítés 12 11 95 40 27 
3. Táncsics közzel // utca 4 3 28 12 8 
4 Lakóutcává szélesedő 

gyalogutak      melletti 
telkek                               

7 
 

6 53 23 15 

5. Battyány-ér melletti 
beépítés  

9 8 70 30 20 

Lakótelkek összesen 55 49 426 182 121 
Idegenforgalmi 
hasznosítású területek 

10 9 15 8 4 

Összesen 65 58 441 190 125 
 
Hosszú távon a lakások 30 %-nak a beépítését követően az új beépítés becsült közműigénye 
 Vízellátás Szennyvíz 

mennyiség 
Villamos 

energiaigény 
Vezetékes 
gázigény 

Telefon  
fővonal  igény 

Hosszú távon összesen 17 15 128 55 36 
 

A szabályozási terv időtávjában tervezett fejlesztések közműigényét a meglevő közműbázisok és 
hálózatok szolgáltatni tudják a közműhálózat fejlesztése mellett. 
A meglevő és a tervezett ingatlanok mindaddig részleges közművesítésűek maradnak, amíg 
egyedileg történik a szennyvizek kezelése. A szennyvízcsatornázás megvalósításával, a hálózatra 
rákötés után, az OTÉK szerint a teljes közművesítést biztosítani lehet azokban az utcákban, ahol a 
felszíni vízelvezetés is megvalósul. 

2.10.2.1. Vízellátás 
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Jelenlegi helyzet  
Vérteskethely az ÉDV Rt. Kisbéri Üzemegység területén helyezkedik el, a TORV, Tatabánya - 
Oroszlány Regionális Vízműrendszerben, a Bakonytérség vízellátó hálózatából ellátott település.  
A rendszer vízbázisát a tatabányai XV/c és a XVI/a vízaknák biztosítják.  

A császári  csomópont,  hálózati nyomást biztosító 2x1000 m3-es, 246 mBf túlfolyószintű  térségi 
vízellátó tárolómedencéitől a térség településeihez NA 400 távvezetéken érkezik a víz 
Vérteskethely belterületének északkeleti részén kialakított vízműtelepre, ahonnan a hálózat 
kettéágazik.  

 A vízműtelepi nyomáscsökkentő 
medence után a DN 300 ac regionális 
vízvezeték a 376 hrsz-ú úton, majd a 
Kossuth Lajos utcán vezet tovább Kisbér 
és a Bakonytérség II. ütem települései 
irányába.  Erről az expressvezetékről 
Vérteskethelyen nem történik vételezés.  

 
A víznyomócső a terepadottságok miatt a 
Császár felől bevezető út mellett két 
helyen is föld feletti vezetésű.  

Kisbér felé haladó vízvezeték   
A kéthelyi vízműteleptől induló másik DN 300 mm átmérőjű regionális vezeték Bábolna, Tárkány, 
Ete, Vérteskethely és Bakonysárkány vízellátását biztosítja. A nyomócső helyileg a belterület 
északi határán, majd a 312 hrsz-ú utcában, a Petőfi, a 254, a 289.hrsz-ú úton, a temető melletti 
utcában, a Táncsics közön és a Táncsics utcában megy a településen keresztül. Erről a regionális 
vezetékről ágazik le a temető magasságában, a Temető közön, a Kossuth és a Rákóczi utcán 
átvezető, a Bakonysárkányt és a Vérteskethelyt ellátó vízvezeték. A kéthelyi elosztóhálózat egy 
helyen csatlakozik a Kisbéri nyomáscsökkentő medencénél a regionális vezetékre és két helyen a 
DN 200 Bakonysárkányi leágazó vezetékre. A Rákóczi úton a sportpályák alatt levő vízműterületről 
nyomásfokozás után történik a víz továbbítása Bakonysárkány felé. 

Vérteskethely minden utcájában megépült a vízvezeték. A vízellátás egy nyomásövezetből 
biztosított a 185,0 és a 220,0 mBf szintek közé települt  belterületen. A hálózati nyomás a 
rendszerben megfelelő. Az elosztóvezetékek DN 80 és 100 átmérőjűek. A vezetékek 
azbesztcement nyomócsőből épültek, jellemzően körvezeték kialakításával, helyenként 
ágvezetékes szakaszokkal.  

Vérteskethelyen a vízfogyasztás 100 m3/nap nyári csúcsban és 68 m3/nap éves átlagban. A 
vételező ingatlanokra vetítetten az egy lakásra jutó fogyasztás nyári csúcsban naponta 427 l és 
átlagban 295 l. A nyári csúcsfogyasztás egy főre vetítetten naponta: 162 l/fő,d, átlagban 100-110 
l/fő, nap.  A vízbázis kapacitás és a regionális hálózat nagy biztonsággal tudja az igényeket 
kielégíteni, mert 400 l/fő,/nap csúcsvízigény kielégítésére épült ki.  
A külterületeken levő gazdasági területek helyi vízműkútra szervezett vízvezeték hálózatról 
biztosítják vízigényüket. 

Fejlesztési javaslat 
A tervezett fejlesztési területek vízigényének kiszolgálása a meglevő vezetékhálózat 
továbbfejlesztésével, új vezetékek építésével biztosítható. A nagyobb fejlesztési területeken - a 
Táncsics köz folytatása, a lakóutcává szélesedő gyalogutak melletti területek egy része és a 376. 
hrsz-ú út melletti lakóutca-  körvezeték kialakításával kell a hálózatot megépíteni. Á Táncsics köz 
feletti új utcát, a temető közelében levő 260 hrsz-ú utcát, a lakóutcává szélesedő gyalogutak 
melletti területek egy részét, a Battyán-ér melletti lakóterületet, valamint a Rákóczi utca 
folytatásában tervezett sport - és szabadidős funkciójú fejlesztési területet ágvezetékről lehet 
kiszolgálni. A vízvezetékek átmérője: DN 100 mm legyen, az érvényben levő tűzvédelmi rendelet 
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előírásainak megfelelően. A tervezett víznyomócsöveket műanyagcsőből javasolt építeni.  

A bővülő gazdasági területek beépítésre szánt részein építés, vagy használati mód 
megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges 
ivóvízellátás biztosítható. Amennyiben a meglevő vízbázisokból a szolgáltatás nem elégíthető ki, a 
település közüzemi vízvezeték hálózatának a továbbépítésével javasolt a vízigényeket biztosítani. 

A vezetékekre földfeletti tűzcsapokat kell szerelni. A tűzcsapokat a védeni kívánt létesítménytől a 
megközelítési útvonalon max. 100 m távolságon belül kell elhelyezni.   
A mértékadó külső tűzivíz szükségletet a 26/2005. (V. 28.) BM rendeletben foglalt Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) szerint biztosítani kell. Ha a közhálózatról a tűzivíz igény nem 
biztosítható, akkor helyi tűzivíz tároló létesítése szükséges. Építési engedély kiadása csak a 
szükséges tűzivíz ellátás biztosításával adható.  
Új utak tervezése esetén a tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó gépjárművek mellett 
legalább egy forgalmi sáv szabadon maradjon. A szükséges oltóvizet az egyes létesítmények 
használatbavételével egyidejűleg már biztosítani kell.   
Mindenféle házi-kút létesítése engedélyköteles. A jegyző hatósági engedélye szükséges egyedi 
talajvízkút létesítéséhez és használatba vételéhez. A hasznosítható talajvízkészlet kivétele 
500m3/év mennyiségig engedélyezett. A talajvíznél mélyebb, rétegvizet adó kutak létesítése vízjogi 
engedélyköteles, az engedélyező hatóság az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet. 

2.10.1.2. Szennyvízkezelés, elvezetés 
Jelenlegi helyzet 
Szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep nincs a településen. Az ivóvíz bekötéssel rendelkező 
épületeknél a fogyasztók a szennyvizet egyedi szennyvíztároló medencékbe engedik. A 
tapasztalat szerint a szennyvíztárolók többsége nem vízzáró, szikkasztóként működnek. Az újabb 
építésű házaknál azonban vízzáró gyűjtőtároló berendezéseket építettek. A kistérségben a 
szomszédos Kisbér városában üzemel szennyvíztisztító telep 1000 m3/nap kapacitással (4340 
LE). Jelenlegi állapotában nem alkalmas szippantott szennyvizek fogadására és kezelésére, ezért 
a szippantott folyékony hulladékot a kistérséghez legközelebb levő tatabányai telepre szállítják. 

A szennyvízelvezetés hiánya nehézséget jelent, mert a település nagy része alatt vízzáró, agyag 
az altalaj, a szikkasztott vizet nem engedi elszivárogni és az a felszín közeli rétegekben 
halmozódik fel. A talajba jutó szennyvíz a talajvízbe kerül, így hosszabb távon az első vízadó réteg 
elszennyeződését és nitrátosodását okozhatja.  

Fejlesztési javaslat 
Kisbér-Ászár-Bakonysárkány-Vérteskethely szennyvíz elvezető és tisztító rendszer  

A szennyvízelvezetés és kezelés megoldására a Pannon-Connection Bt. Víz- és Környezet 
Mérnökiroda elkészítette „Kisbér többcélú kistérségi társulás működési területének 
szennyvízelvezetési agglomerációs vizsgálatát”. 

A 17 település szennyvízcsatornázásának a megoldására a terv két változatot vizsgál: szennyvíz-
agglomerációk létesítését és helyi tisztítóművekre szervezett hálózatok kialakítását. Vérteskethely 
esetében a szennyvizek elvezetését Kisbér-Ászár-Bakonysárkány-Vérteskethely településekkel 
közösen, kistérségi rendszerben javasolja megoldani. A 4 település gesztora Kisbér, a 
tisztítótelepének bővítése után fogadni és tisztítani tudja a kistérség szennyvizeit. A 
kapacitásbővítést a terv technológiai fejlesztéssel (korszerűsítéssel) és a szennyvíziszap teljeskörű 
kezelésével ajánlja megvalósítani. 
A telep jelenleg a város és Ászár csatornázott területeinek a szennyvizeit fogadja és kezeli. 
500+300 m3/d Kisbér és Ászár településeken keletkező többlet igény, és 150 m3/d a 
Bakonysárkány és Vérteskethely miatt jelentkező igény. A rendszer az agglomerációs feltételeket 
(26/2002. II. 27. kormányrendelet) teljesíteni tudja. A terv a korábban készült vízjogi létesítési 
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engedéllyel rendelkező Vérteskethely-Bakonysárkány községek szennyvízelvezetésének vízjogi 
létesítési engedélyezési tervét figyelembe veszi (Tervező: Mély-Terv Vízi- és Energiaközmű 
tervező Kft, Tsz. 6130/97), azonban a jelentős mértékben megváltozott vízigények miatt, az 
elvezetendő szennyvízmennyiséget a korábbi 120l/fő/napról 90l/fő/nap értékre csökkenti.  
 
Bakonysárkány szennyvizei a vérteskethelyi rendszeren átvezetve, közös hálózaton jutnak a 
Kisbéri telepre.  Az agglomerációs vizsgálat számításai szerint Vérteskethely meglevő beépített 
területeiről  56 m3/d és Bakonysárkány meglevő beépített területeiről  81 m3/d szennyvizet szállít a 
tisztítótelepre a csatornahálózat teljes körű kiépítése mellett. A kisbéri telep kapacitása 137 m3/d 
szennyvízmennyiséggel és (623 LE)+ (900 LE)=1523 LE szervesanyag terheléssel növekszik.  A 
csatornarendszer megvalósítása után a telkeket be kell kötni a hálózatba. Teljes körűvé (95%) kell 
tenni a bekötési arányt.  
 
A meglevő beépítés számított szennyvízmennyiségén kívül az új beépítésre javasolt területeken 
keletkező többlet (15 m3) napi szennyvíz szennyvízmennyiséget a hálózat továbbítani és a 
tisztítómű fogadni tudja. A Vérteskethelyi fejlesztési területek belépésével 152 m3/d – re nő az 
agglomerációs települések felől érkező szennyvízmennyisége.  
   
Önálló szennyvízelvezető és tisztító rendszerek 
Amennyiben a település kistérségi rendszer helyett önállóan, vagy Bakonysárkánnyal közösen 
kívánja megoldani a szennyvíztisztítását, mindenképpen úgy kell a helyi tisztítómű helyét kijelölni, 
hogy a helyi csatornahálózat kialakítása mindkét megoldásnál megegyezzen, ugyanazon a 
nyomvonalon legyen vezetve. Ezt az elvet vizsgálva a TRT igény esetére, az esetlegesen 
telepítendő saját szennyvíztisztító helyét a lakott területtől 300 m-re, a Battyán-ér partjára javasolja 
kijelölni. Vérteskethelyi önálló telepet nagyságrendileg az új fejlesztési területekkel is számolva 70 
m3/d és Bakonysárkánnyal közös telep létesítése esetén  70+90 m3/d kapacitásúra ajánlott 
méretezni. A létesítmény kiszolgálásához a közművezetékeket ki kell építeni.  
A telepítés az északnyugati szélirányt figyelembe véve megfelelő, nem juttatja el a szagokat a 
faluba és a későbbi fejlesztések helybiztosítását sem akadályozza. Helyi telepen, a technológiai 
folyamat elején a telepre érkező nyers szennyvíz fogadását és a technológiai folyamat végén 
keletkező víztelenített iszapot az elszállításáig zárt térben, és berendezésben kell fogadni-tárolni. 

Szennyvízcsatorna hálózat 

Bakonysárkány központi végátemelőjétől a község szennyvize NA 80 KM PVC nyomóvezetéken 
jut a Vérteskethelyre vezető út mellett vezetett, tervezett NA 200 KG PVC gravitációs csatornába. 
Innen a két település szennyvizét szállító 8 km hosszú gravitációs távvezeték Kisbér város 
csatornahálózatába köt be, és a település hálózatán át jut a szennyvíztisztító telepre. 
„Vérteskethely-Bakonysárkány községek szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési 
tervében” és „Kisbér többcélú kistérségi társulás működési területének szennyvízelvezetési 
agglomerációs vizsgálatát” tartalmazó tervben a Vérteskethelyen átmenő távvezeték a Battyán-ér 
déli oldalán halad. A szabályozási terv javasolja, hogy a gravitációs csatorna a Battyán-ér északi 
oldalán tervezett lakóterületet kiszolgáló út alatt épüljön meg. Ez a vonalvezetés előnyös lenne a 
község számára, mert  az új beépítésre javasolt lakóutca telkeit rá lehetne kötni és a későbbiekben 
nem kellene egy párhuzamos vezetéket építeni a vízfolyás másik oldalán.    
Vérteskethely adottságai kedvezőek, gravitációs csatornák építésével csaknem mindegyik utca 
csatlakozni tud a hálózatba. A település szennyvizei két ponton, a Kossuth közön és a Táncsics 
utcából nyíló kis utcán juttathatók az NA 200mm átmérőjű, gravitációs távvezetékbe. A TRT 
rendelkezésére álló 1 :10000 méretarányú térképek alapján, az új utcák többsége előre láthatóan 
gravitációs csatornával  kiszolgálható, a Rákóczi utca végében levő néhány telken azonban 
szükség lesz házi beemelő szivattyúk alkalmazására, mert ellenesésben lejt a terep. 
Természetesen geodéziai adatok alapján lehet a pontos megoldást és a mélységi vonalvezetést 
meghatározni. 
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A szennyvízcsatornázás megvalósítása „Kisbér többcélú kistérségi társulás működési területének 
szennyvízelvezetési agglomerációs vizsgálatának és a településrendezési terv szennyvíz 
elvezetés és tisztítás javaslatának figyelembe vételével történjen. 

2.10.2.3. Felszíni vízrendezés 
Jelenlegi helyzet 
Vérteskethely a Concó vízgyűjtő területén levő település. A közigazgatási terület a vízfolyás három 
mellékágának a Pulai érnek, a Battyány-érnek és a Törökbálinti érnek a vízgyűjtő területéhez 
tartozik. A legnagyobb a vízgyűjtő területtel a Battyán-ér rendelkezik. A településen átvezető 
vízfolyások délkelet-északnyugat folyásirányúak.  A vizek az északnyugati szél irányával szemben 
folynak. 

A nyílt árkos vízelvezetés jellemzi az utcákat. Egy részük burkolt, a kisebb hányaduk földárok. A 
hirtelen lezúduló vizek nagy terhelést jelentenek nagyobb esőzések idején.   A felszín északkelet-
délnyugati esésű, tagolt. Észak-északkeleti irányból lefutó rövid utcákon érkezik a csapadékvíz a 
belterületre. 

A legnagyobb koncentrált vízterhelés a Táncsics utcában jelentkezik a belterületen, ahol a 
mederbe beépített energiacsökkentő több funkciós bukó műtárgy és a megépített burkolt árkok 
vezetik tovább a vizeket a Battyány-érbe. A Táncsics utcai árkok felső szakasza földárok. A víz 
romboló hatása erősen igénybe veszi az árkokat, a sok hordalékot hozó vizek sokat ronthatnak az 
állapotukon. 

A Petőfi utcai árkok jelentős mértékben feliszapolódtak. A mellékutcák árkai is több helyen 
felújítást igényelnek. A vizüket a Kossuth és a Táncsics utcai árokba vezetik. Szerencsés adottság, 
hogy a fő utcán nem kell egy irányban végigvezetni a vizeket, így elkerülhető, hogy egyre nagyobb 
szelvényű árkok épüljenek. A Kossuth utcai árkokból négy helyen vezetnek le a vizek a befogadó 
felé. Az árkok két helyen, a Kossuth utca 21. és a 127. szám alatti magántelkeken haladnak. A 
központi belterületre hulló csapadékvíz nagyobb részét a Kossuth utca középső szakaszán, a 
páratlan számú telkeken átvezető Várhelyi tavi mellékág vezeti le az Ady utcán át a Battyány-érbe. 
A fő utca déli oldali árka csak nyomokban található meg.  

A belterület határán a Várhelyi tó és a Vadász-tó a Battyáni-ér felső szakaszán kellemes pihenési 
célokat szolgálnak.   

Csapadékvíz elvezetési megoldások 
 

Táncsics utca páratlan oldali árka a Kossuth 
utca felől 

 Eséscsökkentő  bukó műtárgy a Táncsics 
utcában a Kossuth utca felől 
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Táncsics utca páratlan oldali árka  észak felőli 
nézetben 

 Eséscsökkentő  bukó műtárgy a Táncsics 
utcábanészak felől 

 

Táncsics utca páros oldali árkának bekötése a 
Szeszfőzde magasságában a Kossuth utcai 
árokba 

 Táncsics utca és a Táncsics köz 
találkozásánál levő árok, efölött már 
növényzettel benőtt földárok  

 

Kossuth Lajos utcai árok, kapubehajtó- és járdaburkolásokkal 

Fejlesztési javaslat 
A rendszeres karbantartásra pénzügyi fedezetet kellene tartalékolni. Az utóbbi csapadékos évek 
tapasztalatai alapján a koncentrálódó nagymennyiségű csapadékvíz eróziós hatása megnőtt.  Egy-
egy nagyobb esőzés után az árkokat és a hordalékfogókat ki kell tisztítani, hogy a hordaléknak ne 
legyen ideje a mederben megkötni és felhalmozódni. A meredek esésű szakaszokon az árkokat 
burkolni illetve lépcsőzni kell, dombvidéki ágakat el kell látni hordalék- és uszadékfogóval  a vizek 
romboló hatásának  csökkentésére. 

A meglevő utcákban megépült különböző minőségű árokhálózat felújítása és rendszeres 
karbantartása szükséges. Egységes vízjogi létesítési engedély alapján meg kell határozni 
lejtésviszonyaikat, az átereszek megfelelőségét és fel kell tárni a hiányzó és hibás szakaszokat. 
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(Posta melletti utcában a hordalékfogó felújítása, Kossuth utca 21. előtti szolgalmi jogos átvezetés 
előtt a hordalék megfogása, továbbá a külterületről érkező vizek hordalék és uszadék megfogása, 
föld árkos szakaszok burkolása a meredek szakaszokon). A szabályozási terv a Komáromi 
Vízitársulat és a Kovit-Terv „Kisbéri Kistérségi Önkormányzati Társulás vízrendezési 
programja”(Tsz 539/2005-15) és a településrendezési terv Felszíni vízelvezetési javaslatának 
figyelembe vételével történjen.  A kivitelezés már szakaszosan történhet az egyes vízgyűjtő 
területeken. 

A tervezett fejlesztési területeken az építésnek a feltétele az érintett terület tereprendezésének és 
a felszíni vízelvezetésének a megvalósítása összehangolt tervezés alapján. 

A településközpontban közterületrendezés javasolt. Zártszelvényű vízelvezetéssel, de annak 
hiányában, nyílt árok mellett is lehet rendezett utcaképet kialakítani a kapubehajtók és a járdák 
díszburkolatos kiépítésével. (erre gyakorlati példa a Kossuth Lajos utca templom környéki 
szakasza). 

A lakóutcákká szélesedő gyalogutak melletti beépítés területéről az utcák felső szakaszán útmenti 
folyókában, ill. egy oldali árokkal és a Kossuth utca felé eső, alsó utcaszakaszon 
csapadékvízcsatornával  ajánlott a vízelvezetést megoldani.. 

A Kossuth utca 21. és a 127. szám alatti magántelkeken haladó árkokra a szolgalmi jogot továbbra 
is biztosítani kell. 

A vízrendezési programot figyelembe véve a település északi részét övárokkal javasolt 
védeni. A Petőfi utca felől érkező vizek továbbvezetését célszerű lenne a Táncsics köz és 
a folytatásában tervezett lakóutcától északra, a  szabályozási tervben kiszélesítésre jelölt 
gazdasági úton továbbvezetni a meglevő, a belterületen átvezető árokig. Az uszadék és a 
hordalék megfogására a csatlakozás előtt hordalékfogót célszerű építeni. A mélyebb 
vezetésű, esetleg ellenesésű árokszakasz lefedhető. 
14 m szabályozási szélességig egy oldali vízelvezető árkok építhetők a tervezett utcákban az 
útburkolat egy irányú lejtése mellett. Így biztosító a hely a fasor, és a zöldsáv telepítésére az 
utcákban.  

A fejlesztések során helyenként, igényként jelentkezhet az ingatlanok előtt több gépjármű számára 
a parkolóhely kialakítás. Ehhez az érintett területen zárt szelvénybe kell tenni az árkot.  A 
megoldás megfelelő csatorna-keresztmetszet és folyásfenék lejtés biztosításával engedélyezhető 
csak.  A parkolóhely díszburkolatos kialakítása a közterületrendezés egyik fontos eleme lehet. 

A Kossuth utca páratlan oldali szakaszán, tekintettel a speciális adottságokra, környezetbe 
illeszkedő megoldással kell megoldani a vízelvezetést.  A Battyány-ér melletti beépítésre szánt 
mélyfekvésű terület csak talajmechanikai szakvélemény alapján építhető be.  

A városrendezés javasolja újra gondolni a vízelvezető árkok burkolási módját: terméskő és 
előregyártott trapéz- és U szelvényű, nagyobb felületű és tömegű betonelemek alkalmazása 
javasolt. A terméskő használata jellemző a térségben, természetközelibb megjelenésű. Kötőanyag 
nélkül beásott terméskövek, vagy betonba rakott terméskő burkolat is létesíthető. (Ajánlott 
mintaterületek: Tata –Agostyán, Árendás patak;  Kesztölc főutcája.) 

A vizek is nehezebben tudják kikezdeni a nagy felületű és tömegű betonelemeket és a 
termésköveket, mint a jelenleg alkalmazott nagyon sérülékeny, vékony ágyazatba lerakott 
szögletes beton járdaelemeket.  

 

20 gépkocsit befogadó nagyobb parkolófelületekről a csapadékvíz csak olajfogón átvezetve 
vezethető a befogadóba. A parkolót, a kialakításakor kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a 
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről 
a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső 
útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a 
vízelvezető hálózatba.  
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A település közigazgatási területén áthaladó vízfolyások mindkét oldalán - a Battyán ér, a Pulai 
árok, a Törökbálint-ér és mellékágainak medre mellett - a partéltől mért 6-6 m széles sávot, 
továbbá a tavak - a Várhelyi és a Vadász-tó, valamint a Battyán-éren tervezett tó - partjai melletti 
6-6 m széles sávot a meder karbantartásra szabadon kell hagyni.  

2.10.2.4. Villamos-energia ellátás 
Jelenlegi helyzet 
Középfeszültségű hálózat 
Vérteskethely az E.ON Északdunántúli Áramszolgáltató Rt. Tatabányai Üzemigazgatóságának 
ellátási területéhez tartozik. A település közigazgatási területének nyugati részén észak-dél 
irányban halad a Móri 20 kV-os távvezeték. Erről kapja a villamosenergiát a belterület három és a 
külterület két darab oszloptranszformátora. A községi 1. és 2. transzformátor 90 %-os leterhelését 
becsülve az egy lakásra jutó villamosenergia igény 1,7 kW/lakás. 

Az állomások főbb jellemzői: 
Ellátó távvezeték 

neve 
Neve Tartószerkezet 

típusa 
Típusa 

 
Beépített 

kapacitása 
Móri  20 kV Vérteskethely 1. OTR 20/400 160 kVA 
Móri  20 kV Vérteskethely 1. OTR 20/250 250 kVA 
Móri  20 kV Nyomásfokozó OTR 20/400 40 kVA 
Móri  20 kV Petőfi Tsz  BOTR 20/250 250 kVA 
Móri  20 kV Kalmár dűlő  OTR 20/400 100 kVA 

 

   
Kisfeszültségű és a közvilágítási hálózat 

Az állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények 
kielégítése. A kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, légkábelos vagy 
szabadvezetékes formában, melyek közös oszlopsoron haladnak az utcai közvilágítás 
vezetékekkel és a kábel TV hálózattal. 

A villamos energiát jellemzően a világításra, a háztartási kisgépek ellátására és a hőenergia 
előállítására használják. Az energiaigény alacsony. A közvilágítási lámpáknak energiatakarékos 
izzókra történő cseréje megtörtént.  

Fejlesztési javaslat  
A fejlesztési területek villamos energia igényét a meglevő állomások kapacitásának a bővítésével 
és szükség szerint új állomások telepítésével lehet megoldani.  
A kapacitásbővítéseket követően javasolt a meglevő kisfeszültségű és közvilágítási 
transzformátorkörzetek határának felülvizsgálata, melynek során a körzethatárok módosításával, 
rövidebb vezetékszakaszokkal kedvezőbb ellátási körzeteket lehetne kialakítani.  A Táncsics 
közben tervezett lakóutca zöld területe igény esetén alkalmas transzformátor telepítésére. 20 kV-
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on történő ellátása földkábelben vezetve történjen, a gyalogútból lakóutcává szélesedő út járdája 
alatti átvezetéssel. 

A fejlesztési területek beépítésekor csak energiatakarékos lámpatestek felszerelése 
engedélyezhető. 

Az új fejlesztési területeken javasolt a kisfeszültségű és közvilágítási hálózat földkábelben történő 
vezetése, a terület igényesebb kialakítását elősegítve. Ettől eltérő esetben az építtetőnek 
gazdaságossági számításokkal, vagy műszaki szakvéleménnyel igazolnia kell a földfeletti 
elhelyezés indokoltságát. Ez esetben a villamosenergia, a kábel TV és a hírközlési  vezetékeket 
közös, egyoldali oszlopsoron kell vezetni. 

2.10.2.5. Hőenergia ellátás 
Jelenlegi helyzet 
Az ötödik közműrendszer, amely megépült Vérteskethelyen, az a vezetékes gázhálózat. A 
rendszer az ÉGÁZ Rt.Tatabányai Üzemigazgatóság Kisbéri kirendeltségének szolgáltatási 
területén helyezkedik el. A település lakásainak az ellátottsága az össz lakásszámhoz képest 62 
%, 145 lakás kötött rá a helyi középnyomású hálózatra.  

Nagyközépnyomású hálózat 

A Dorog-Győr 64 bar nagynyomású földgázvezetékről, a Bábolnai gázátadóból betáplált 8 bar-os, 
D 150mm átmérőjű, nagyközépnyomású vezetéken kapják a földgázt a térség települései. 
Vérteskethelyt, Császárt és a Bakonysárkányt a gáz gerincvezetékről ellátott Vérteskethelyi 8/3 
bar-os, települési gázfogadó szolgálja ki.  A nagyközépnyomású vezeték Kisbér felől a 13. sz. főút 
nyugati oldalán vezet a faluba vezető út felé és ellátja a Vérteskethelyi gázfogadót. Ez a 
nyomásszabályozó nyomáscsökkentés után juttatja a gázt a 3 bar nyomásszintű középnyomású 
vezetékhálózatba.  

Középnyomású hálózat 

A Vérteskethelyi gázfogadótól déli irányban a 13. sz. főút mellett vezet a Bakonysárkányt ellátó D 
200-as gázvezeték. A vérteskethelyi nyomásszabályozótól D 200mm keresztmetszetű 
középnyomású vezeték halad végig a Kossuth Lajos utcán Vérteskethely és Császár ellátására. A 
belterület minden utcájában megépült az elosztóvezeték. A hálózat jellemzően ágvezetékes 
rendszerű. A gerincvezetékről leágazó vezetékek D 63 mm átmérőjűek, kivéve a Táncsics utca 
elején levő D 110 mm-es szakaszt. A vezetékek anyaga egységesen KPE műanyag cső. 

Kisnyomású hálózat  

A kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal történik, 
melyeket az előkertekben állították fel illetve a házak falsíkjára szerelték fel. Az egyedi 
szabályozótól induló kisnyomású hálózaton keresztül történik a földgáz szállítása közvetlen a 
fogyasztókhoz. A földgázt többségében komplex módon (fűtés, főzés, használati melegvíz 
előállításra) hasznosítják. 

Nem vezetékes hőhordozók  

89 lakásban nincsen vezetékes gáz. A lakosság hagyományos, nem vezetékes hőhordozókat és a 
villamosenergiát hasznosítja hőszükségletének az előállítására. Egyedi hőhordozókat: fát, szenet 
és PB gázt használ főzési, fűtési hőjének és használati melegvízének előállításához. A 
hőhordozókat a lakosság a kisbéri és a tatabányai telephelyekről szerzi be. 

Fejlesztési javaslat 
Vezetékes gázellátás  
Északon: a Táncsics köz meghosszabbításában tervezett utca, többségében két oldali beépítése, 
a település középső részén, a gyalogútból utcává szélesedő lakóutcák melletti telkek, délkeleten: a 
Kossuth utcából nyíló, 376 hrsz-ú út északi oldali beépítése és délnyugaton: a Battyán-ér északi, 
jobbparti oldalának egyoldalú beépítése, a Rákóczi utca végében tervezett idegenforgalmi  terület 
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számára tovább kell építeni a középnyomású gázhálózatot. A javasolt keresztmetszet D 63. A 
szolgáltató a konkrét igények ismeretében méretezi a gázvezetékeket. Az új vezetékek ugyancsak 
ágvezetékes kialakítással létesítendők. 

Nem vezetékes hőhordozók  
Továbbra is számolni kell a hagyományos tüzelőanyagok, hőhordozók alkalmazásával.  Az ellátott 
lakások aránya (38%). Várhatóan, ha kismértékben is, csökkeni fog, mert áttérnek földgáz 
hőhordozóra.  

Megújuló energiahordozók 
A meglevő nem vezetékes hőhordozók és a villamosenergia használatán kívül a megújuló 
energiaforrások alkalmazásával bővíteni lehet a kínálatot. A tervezett épületeken és a meglevő 
építmények hőenergia ellátásának a korszerűsítésekor a Nap hőjének hasznosítására a 
tetőszerkezetbe beépített napkollektorok alkalmazása javasolt. A telepítést a környezetbe illően 
kell megoldani. Az épületek tetőszerkezetében a panelek déli, délkeleti és délnyugati irányú 
tájolása ajánlott. A beruházáskor a hagyományos és a megújuló hőbázist is meg kell építeni, ez 
növeli a költségeket.  
A földhője is hasznosítható a megújuló energiaforrások közül. Hosszabb távon megtérülő 
beruházások.  Környezetkímélők és az energiafogyasztás csökkentését is elősegítik. 
A környéken megtermelt növények megújuló energiahordozók alapanyagaként hasznosíthatók. 
Célszerű lenne, a környék településeinek összefogásával kidolgozni egy rendszert, amely a 
térségben biztosít új munkahelyi lehetőséget és a termőföld jobb kihasználását és olyan növények 
termelését, amelyekre a térségben igény van. Az Ete felé vezető út mellett tervezett gazdasági 
terület ilyen funkciók kialakítására alkalmas. A közműigényét a konkrét ismeretek alapján kell 
meghatározni. A telepítés a szélirány figyelembe vétele, a szállítási útvonal megtervezése és a 
község belterületének tehermentesítésével történjen. 

2.10.2.6. Elektronikus hírközlés  
Jelenlegi helyzet  
Vérteskethely a T-Com szolgáltatási területén található. Tatabánya primer körzetközponton 
keresztül kapcsolódik az országos hálózatba. Az országos rendszer 28. számú primer 
telefonközpontja üzemel a megyeszékhelyen. A 34. számú távhívó körzethez tartozó 50 település 
hírközlését bonyolítja le. Körzetének helyi telefonközpontjait optikai körzetkábelen fűzi fel. 
Vérteskethely főutcáján végigvezet Császár telefonközpontját a primer körzet hálózatba felfűző 
optikai kábel. Erről lecsatlakozás nem létesült. 

A község nem rendelkezik saját telefonközponttal, a Kisbéri helyi központon keresztül, 
törzskábelen csatlakozik a hálózatba. A Kossuth Lajos utcában levő postaépülete mellé telepített 
nagy elosztó berendezés az egész települést, mint egy körzetet kiszolgálja,    és fogadja-továbbítja 
a jeleket a hálózatban. 

A földfeletti vezetésű légkábeleket részben az E-ON ÉDÁSZ 0,4 kV-os oszlopaira, másutt attól 
függetlenül, külön faoszlopsoron vezették. A kábel TV hálózat vezetékeit a kisfeszültségű és 
közvilágítási hálózattal közös oszlopsorra szerelték.  

A mobil telefonok megjelenése mellett 2000. évtől a vezetékes fővonal-igénylők számának 
csökkenését lehet tapasztalni. Ez nem helyi sajátosság, országos szinten tapasztalható ez az 
előfizetőszám csökkenés. 

Fejlesztési javaslat 
Az esztétikai és a településképi szempontok érvényre juttatása érdekében a településrendezési 
terv javasolja, hogy a beépítésre javasolt fejlesztési területeken a kiépítendő hír- és kábel TV 
hálózat földkábelben épüljön meg, kivéve, ha a műszaki és gazdaságossági tényezők a földfeletti 
építést indokolttá teszik. Ez esetben az építtetőnek gazdaságossági számításokkal, vagy műszaki 
szakvéleménnyel igazolnia kell a földfeletti elhelyezés indokoltságát. A jelenleg beépítetlen 
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területeken kisebb beruházási költséggel lehet a földkábel hálózatokat megépíteni, hiszen nem kell 
burkolatot bontani és helyre állítani. 

Megfelelő anyagi fedezet híján legalább a kisfeszültségű és közvilágítási oszlopsorra legyen 
felszerelve az előfizetői hálózat.  Az 1990-es években megépített földfeletti vezetésű hálózat 
várhatóan hosszabb időre, 30-40 évre („konzerválódik”), fennmarad. 

Közszolgálati, iparági hírközlési antennák és járulékos berendezéseik csak építési engedéllyel 
helyezhetők el. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a létesítmény helyének kiválasztása az 
önkormányzattal történő egyeztetés alapján történjen.  
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MELLÉKLETEK 
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1. MELLÉKLET  
Az egyeztetési folyamatban résztvevő szakhatóságok véleményei és a tervezői válaszok 
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A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok: 
Egyetértő nyilatkozat ill. nem tett észrevételt: 

• Kisigmánd-Csép körjegyzőség 
• Nagyigmánd nagyközség jegyzője 
• Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
• Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal 
• Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatóság 
• Tűzoltóparancsnokság 
• FVM Komárom-Esztergom Megyei Földművelésügyi Hivatal 
• Magyar Geológiai Szolgálat Közép-dunántúli Területi Hivatal 
• Veszprémi Bányakapitányság 

Észrevételt tett: 
Hatóság Javaslat, vélemény   Megjegyzés 
Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

Kéri a hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályok 
felsorolását és a fejezet kiegészítését a szippantott 
szennyvizek elszállításának megszervezésével. A 
dokumentálás óta megváltozott jogszabályokra 
hívja fel a figyelmet. A tervet az említett 
kiegészítésekkel jóváhagyásra javasolja. 

A jogszabályi hivatkozásokat frissíteni 
fogjuk. 

Komárom-Esztergom 
Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 
Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatóság 

A tervet talajvédelmi szempontból nem fogadja el, 
mert a víz- és széleróziónak kitett területek 
felhasználásának meghatározása nem a hatóság 
bevonásával történt. 

A terv a megyei terv alapján jelöli a víz- 
erózióval veszélyeztetett területeket 
(szélerózió nincs). Területhasználati 
változtatást nem, vagy csak erdőnek 
javasolt a terv. 

Fővárosi és Pest 
Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 
Erdészeti Igazgatóság 
 

A terven nem jelölt, a hivatalnál erdőként 
nyilvántartott területekre hívja fel a figyelmet. A 
tervezett elkerülő út nyomvonalával nem ért egyet. 

Az erdőterületeket feltüntetjük. 
Az út nyomvonala további 
egyeztetések előtt áll. Az itt ábrázolt 
nyomvonal sok szempont és a 
település többféle érdekének 
mérlegelésével alakult ki. 

Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság 

A 88. sz. főút tervezett vonalvezetésével nem ért 
egyet  

Az út nyomvonala további 
egyeztetések előtt áll. Az itt ábrázolt 
nyomvonal sok szempont és a 
település többféle érdekének 
mérlegelésével alakult ki, amelyek 
között a természetvédelem is szerepelt. 

Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal 
Székesfehérvári Iroda 

A régészeti érdekű területet érintő elkerülő út 
nyomvonala módosítandó, vagy megvalósítás előtt 
megelőző régészeti feltárást kell készíttetni. 

A szabályrendelet intézkedik az 
örökségvédelmi törvény szerinti 
eljárások szükségességéről 

 
 
Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész véleményére 

Településszerkezeti terv 
• A kül- és belterületi szerkezeti terv és a szabályozási terv is össze van dolgozva, a külön lapon 

dokumentálás csak a nyomtatás részletesebb léptéke miatt szükséges. 
• Az erózióval veszélyeztetett területek határa a megyei terv szerint jelölésre került. A magasabb 

rendű tervek elhatározásai (pl. 88. sz. főút elkerülő szakasz, Bakonysárkány és Ete felé összekötő 
utak) eddig is szerepeltek a tervben. 

• OTÉK 2. sz. melléklet jelkulcsa nem különbözteti meg a tervezett és meglevő állapotot, a szerkezeti 
terv a tervezett, a vizsgálati lap a meglevő állapotot tartalmazza, a kettő összehasonlításával 
láthatók a különbségek. (Mivel a terv a belső területi tartalékok kihasználására törekedett, a beépített 
területek növekedése csekély, külterületi változásokat pedig csak ökológiai célból tartalmaz a terv.) 

• Az értékvédelemre javasolt épületek mind a vizsgálati lapon, mind a településszerkezeti lapon, mind 
a szabályozási tervlapon fel voltak tűntetve, főépítészi kérésre azonban külön értékvédelmi lap került 
a dokumentációba. Régészeti ábra korábban is a terv része volt. 

• A 88. sz. főút megyei tervhez képesti eltérés a tervben indokolva van (domborzati viszonyok, 
duzzasztott tó), a szakhatóságokkal a hivatalos egyeztetési eljárást megelőzően tervezői egyeztetés 
keretében is egyeztetve. 
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• A szőlőterületekre vonatkozó előírások a HÉSZ-be bekerültek (HÉSZ 16.§ (4) h).). A szőlőterületek 
minősítése – miután kategorizálás nem áll rendelkezésre - nem feladata a településrendezési 
tervnek. 

• Az OTÉK a területfelhasználás jelölésére betűjelet csak fekete-fehér feldolgozás esetén ír elő, de 
főépítészi kérésre a színek megkülönböztethetőségét a színárnyalatok megváltoztatásával növeltük. 

• A szerkezeti tervben a szintterületsűrűségek pótlásra kerültek. 
• A kerékpáros akadálypálya a településszerkezeti terven különleges területként került jelölésre. 

Szabályozási terv és HÉSZ 
• Az alaptérképet az önkormányzat adatszolgáltatásként biztosította, a földhivatali alaptérkép nem 

tartalmaz rétegvonalakat. A tervezésnél a domborzati adottságok természetesen – az 1:10 000 ma 
katonai térkép alapján – figyelembe lettek véve. 

• A kivezető utak és vasút iránya feltűntetésre került. 
• A belterületen a mezőgazdasági hasznosítású hátsókertek egyértelműen le vannak határolva: önálló 

hrsz. esetén kertes mezőgazdasági területbe (Mke2), lakótelken belül építést nem engedő OTÉK-tól 
eltérő hátsókertbe vannak sorolva. Mindkettőre vonatkozóan az előírások a HÉSZ-ben 
megtalálhatók. 

• A HÉSZ tartalmazza az árokrendszer karbantartásához szükséges területek biztosítását (HÉSZ 24.§ 
(4) a).), a karbantartás megszervezése intézkedési és nem szabályozási feladat. 

• Mko korlátozott mezőgazdasági területen az építés szabályai meghatározásra kerültek (HÉSZ 16.§) 
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2. MELLÉKLET 
A közművesítés és a közműelrendezés megvalósítására vonatkozó kormányrendeletek és 
szabványok 
Vízgazdálkodás – vízellátás – csatornázás 

4/1981. (IV. 4.) OVH rendelet: Országos Vízgazdálkodási Szabályzatról 
8001./1994. (K. Ép. Ért.11.) KTM  tájékoztató: A szennyvíztisztítók, szennyvíziszapkezelő és -elhelyező, -
hasznosító létesítmények védőterületei kiterjedésének megállapításáról   
1995. évi LVII. Törvény A vízgazdálkodásról 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet: A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet: A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet: A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről 
10/2000. (II. 2.) Korm. rendelet: A vízgazdálkodásról szóló  72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról 
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet: A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és 
kezelésének szabályairól 
201/2001. (X. 15.) Korm. rendelet: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
213/ 2001. (XI. 14.) Korm. rendelet: A folyékony hulladék elhelyezéséről 
23/2003. (VII. 29.) KvVM rendelet: A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 
163/2004. (V. 21.) Korm. rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási 
Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
164/2004. (V. 21.) Korm. rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és megvalósítási Programmal 
összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról 
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet: A közműves szennyvízelvezető és –tisztító művel gazdaságosan el nem 
látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról 
30/2004. (II. 28.) Korm. rendelet: A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról 
26/2005. (V.28.)  BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) a 35/1966. (XII. 29.) BM rendelet 

módosításáról 
47/ 2005.(V. 28.) Kormányrendelet: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló  
2001/2001. (X. 25) Korm. rendelet módosításáról 

Folyószabályozás, ár- és belvízvédelem 

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról 
A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és a hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkentésével 
kapcsolatos eljárásról 
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet: A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
232/1996.(XII. 26.) Korm. rendelet: A vizek kártételei ellenőrzés szabályairól  

Vízvédelem 

132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet: A vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 
21/1999. (VII. 24.) KHVM-KöM együttes rendelet: A vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek 
készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól 
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet: A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi 
védelméhez szükséges határértékekről 
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet: A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről 
7/2002. (III. 1.) KöM rendelet: A használt- és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, 
adatszolgáltatásról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól 
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271/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet: A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 
203/2001(X. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
25/2003. (XII. 30.) KvVM rendelet: A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk 
szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet módosításáról 
2003. LXXXIX. törvény A környezetterhelési díjról  
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet: A felszín alatti vizek védelméről (33/2000. (III. 17.) Korm. rendeletet 
2004. XII. 31-tól hatályon kívül helyezte) 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól  
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet: A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 
besorolásáról (A település szennyeződés érzékenységi besorolása a melléklet szerint) 
28/ 2004. (XII. 25.) KvVM rendelet: A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásának egyes szabályairól (A 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendeletet 2004. XII. 30-tól 
hatályon kívül helyezte.) 
7/ 2005. (III.1.) KvVM rendelet: A települések felszín alatti vizek állapota szempontjából történő 
besorolásáról 

Villamosenergia-ellátás 

11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet: A villamosmű biztonsági övezetéről 
128/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelet: A fák védelméről szóló 21/1970. sz. rendelet módosítása 
2001. évi CX. Törvény Villamosenergia törvény 

Gázellátás 

6/1982. (V. 6.) IpM számú rendelet: A gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről 
2003. évi XLII. törvény A földgázellátásról 

Hírközlés 

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet: A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
A 63/2004. (VII. 26.) ESzGM rendelet a 0 Hz – 300 GHz közötti frekvencia tartományú elektromos, 
mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről 

Közműelrendezést meghatározó, befolyásoló szabványok 

MSZ 7487/2-80 szabvány: Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín alatt  
MSZ 7487/3-80 szabvány: Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszín felett 
MSZ 15 287/2000. szabvány: Településekről származó szennyvizek tisztítótelepei, szennyvíztisztító 
kisműtárgyak és kisberendezések 
MSZ 7048/1. 2. és 3. – 83 szabvány illetve az ezt módosító Szabványügyi Közlöny 8. száma (2002. VIII. 1.) 
(Sz. K. 8.) A körzeti gázellátó rendszerek védőtávolsága 
MSZ 151. Erősáramú szabadvezetékek, az 1,0 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek 
létesítési előírásai 
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3. MELLÉKLET 
Az örökségvédelemre vonatkozó fontosabb jogszabályok:  

- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi LXXVIII. törvény 
- 253/1997. (XII. 20.) Korm rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről  
- 191/2001 (X.18.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi bírságról 
- 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó 

szabályokról 
- 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 
- 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó 

szabályokról 
- 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 

10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó 
szabályokról 

Fontosabb jogszabályi tudnivalók: 

Műemléki érték: (Kövt.7.§(7)): „minden olyan épített örökségi elem, valamint azok rendeltetésszerűen 
összetartozó területe, együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi   műszaki emlék; 
alkotórészeivel, tartozékaival, és berendezési tárgyaival együtt.” 

Műemlék: (Kövt.7.§(6)): „olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté 
nyilvánítottak.” 

Műemléki környezet: (Kövt.40.§.)„A védetté nyilvánított műemlékekkel vagy műemléki jelentőségű területtel 
közvetlenül határos ingatlanok, a közterületrészek és a közterületrészekkel közvetlenül határos ingatlanok 
műemléki környezetnek minősülnek. A védetté nyilvánításról szóló rendelet sajátos viszonyok esetén ettől 
eltérően is kijelölheti a műemléki környezetet.” 

A műemléki értékek védetté nyilvánítása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál kezdeményezhető. (Kövt. 
29.§) A védetté nyilvánítást bárki kezdeményezheti, akár a tulajdonos, akár az önkormányzat, civil 
szervezet, vagy magánszemély is.  

A műemlékek használata: (Kövt. 43. § (1)) A műemlékeket a műemléki értékükhöz, jellegükhöz, történelmi 
jelentőségükhöz méltóan, a védett értékek veszélyeztetését kizáró módon kell használni, illetve 
hasznosítani.” 
(Kövt. 43. § (3)) A műemléki környezet területén minden változtatást, beavatkozást a műemlék városképi, 
illetőleg tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni.” 

Hatósági eljárás: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat – országos 
illetékességgel - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal látja el. (Kövt. 62-63. §) 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el a műemléki területeken (műemléki jelentőségű 
terület, műemléki környezet) A Kövt. 63. § (4) b) értelmében. 

Helyi védelem (Étv. 57. §.)  
(1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján …. nem részesülnek országos 
védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti 
értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt 
emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik. 
(2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, 

fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. 
(3) A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő 

korlátozásokról és kötelezettségekről a települési - fővárosban a fővárosi önkormányzat, illetve az általa 
szabályozott keretek között a kerületi - önkormányzat rendeletben dönt. 

 
 



 
 VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI 

 

 
 JÓVÁHAGYANDÓ TERV         2007. JÚNIUS 

 
154

4. sz. MELLÉKLET 
Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb fontosabb jogszabályok:  
Hulladékgazdálkodás: 

• A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 
213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet 

• A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló módosított 126/2003. 
(VIII.15.) Kormányrendelet (módosította a 313/2005. (XII.25.) Kormányrendelet  

• A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
• Az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának 

állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI: 27.) FVM rendelet 
• A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (XI: 29.) KvVM rendelet 
 A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 
 

Levegőtisztaság-védelem: 

• A levegő védelméről szóló egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, 
amelyet módosította a 349/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 

• A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló, 1/2005. (I. 13.) KvVM 
rendelet által módosított 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 

 
Zaj- és rezgés elleni védelem: 

• 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésvédelmi határértékek 
megállapításáról 

 
 
 
A környezeti hatásvizsgálat és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 
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